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Προλογικό σημείωμα 

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, στις 1 και 2 Οκτω-
βρίου του 2021 υλοποίησε το 3ο Παιδαγωγικό Συνέδριο Ημαθίας στη Νά-
ουσα, με θέμα την «Εξ’ αποστάσεως Εκπαίδευση, Σύγχρονη και Ασύγχρονη, 
Μέθοδοι, Ιδέες και Πρακτικές στην Α/θμια Εκπ/ση», δίνοντας το βήμα σε 
εκπαιδευτικούς να καταθέσουν τις εμπειρίες τους και τις απόψεις τους. 

Η προετοιμασία του συνεδρίου από το 2020, έγινε σε συνθήκες στην κυ-
ριολεξία απαγορευτικές για όποιες εκδηλώσεις λόγω της πανδημίας Cocid-
19, ωστόσο, αισιοδοξώντας για την εξέλιξή της και την τελική νίκη της επι-
στήμης, κόντρα στα δεδομένα, μέσα στα πρωτόγνωρα για την εκπαιδευτική 
κοινότητα μέτρα πρόληψης και προστασίας, ανάμεσα σε καθημερινές αλλα-
γές στο προσωπικό και τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, πήρα την από-
φαση να ξεκινήσει η διοργάνωσή για ένα δια ζώσης συνέδριο, το οποίο τε-
λικά υπήρξε το πρώτο υβριδικό συνέδριο πανελλαδικά, για την παιδαγωγική 
επιστήμη. 

Στις δεκαεννέα εργασίες που περιέχονται στο βιβλίο, παρουσιάζονται ι-
δέες και πρακτικές των εκπαιδευτικών που εφαρμόστηκαν μέσω της εξ απο-
στάσεως εκπαίδευσης, έτσι ώστε από τη μια να αναδειχθεί η δημιουργικό-
τητα των εκπαιδευτικών και από την άλλη να γίνει ανταλλαγή απόψεων και 
εμπειριών, με στόχο, να αναδείξουν ένα σχολείο που δημιουργεί, καινοτομεί 
και προσαρμόζεται στις κοινωνικές ανάγκες.  

Ως Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου θα ήθελα να εκ-
φράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους όσους συνέβαλαν στην ολοκλήρωσή 
του: 

Το συνέδριο πλαισίωσαν με τρείς κεντρικές εισηγήσεις, οι διαπρεπείς, 
πρωτοπόροι καθηγητές στο θέμα, ο κ. Αναστασιάδης Παναγιώτης, Καθηγη-
τής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κ. Κουτρουμάνος Δημήτριος, Καθηγητής 
του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. Λαμπρινός Νι-
κόλαος, Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ο 
κ. Μπράτιτσης Θαρρενός, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδο-
νίας, τους οποίους ευχαριστώ θερμά για την ανταπόκριση και τη συμμετοχή 
τους. 

Θερμές ευχαριστίες στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας κ. 
Αλέξανδρο Κόπτση, που εξαρχής, ως Περιφερειακός Διευθυντής Κεντρικής 
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Μακεδονίας, είχε δεχθεί άμεσα την πρόσκληση να προεδρεύει της Επιστημο-
νικής Επιτροπής του συνεδρίου καθώς και στον Αναπληρ. Περιφερειακό 
Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Θωμά Μπαχαράκη, για 
την συνεχή υποστήριξή του μέχρι και την τελευταία συζήτηση του συνε-
δρίου. 

Στον Δήμο της Ηρωικής πόλης της Νάουσας, στον Δήμαρχό Νικόλαο Κα-
ρανικόλα, στην Αντιδήμαρχο Διοίκησης και Οικονομικών, Δώρα Μπαλτα-
τζίδου στον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Γεώργιο Τριανταφύλλου, και στον Α-
ντιδήμαρχο Παιδείας, Δημήτριο Θανασούλη, για την άψογη συνεργασία, τη 
βοήθεια, και τη φιλοξενία τους για τη συνδιοργάνωση αυτού του συνεδρίου. 

Για τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής που αφιέρωσαν χρόνο εργασίας, 
σε συσκέψεις, τηλεφωνήματα και αλληλογραφία, στον Προϊστάμενο Εκπαι-
δευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσής μας, Νίκο Νικολαΐδη, τη Διευθύντρια του 
Δημοτικού Σχολείου Προδρόμου Έφη Αντωνιάδου και τον Διευθυντή του 3ου 
Δημοτικού Σχολείου Βέροιας, Μίλτο Τσουλή για την τεχνική υποστήριξη 
στην ιστοσελίδα και τα γραφιστικά. Επίσης για όλους τους συνεργάτες στο 
γραφείο της Δ/νσης, που λίγο ή πολύ, επιβαρύνθηκαν για το όλο εγχείρημα. 

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα, τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαί-
δευσης του Νομού Ημαθίας και τους Προέδρους τους, Σταυρούλα Μιχαηλί-
δου και Σωτήρη Σταμάτη, για την άμεση και αμέριστη βοήθεια σε όλα τα 
επίπεδα, έτσι όπως αρμόζει σε τέτοια σωματεία που εκπληρώνουν και εκτός 
των άλλων τον παιδαγωγικό τους ρόλο.  

Όλα τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής, τους Συντονιστές του 3ου 
ΠΕΚΕΣ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Παπαγεωργίου Αικατερίνη, Α-
μανατίδη Νικόλαο, Μακαρατζή Γεώργιο, Γώτη Ευθυμία, Μπαμπαλώνα Ε-
λένη, Μπίνια Νικόλαο, Ράπτη Γεώργιο, Αναστασιάδου Αλεξάνδρα, Χαρίση 
Αθανάσιο και τον Προϊστάμενο Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ Ημαθίας, Ταϊλαχίδη Σάββα. 

Να ευχαριστήσω και να συγχαρώ θερμά τους εξαιρετικούς εισηγητές από 
διάφορα μέρη της Ελλάδος, απόδειξη της ευαισθησίας και του ενδιαφέροντος 
των εκπαιδευτικών για το πολυσύνθετο έργο τους, όπως και να εκφράσω την 
ευγνωμοσύνη μου σε όλες και όλους τους εκπαιδευτικούς που προσήλθαν 
στην αίθουσα του συνεδρίου, τηρώντας με ακρίβεια τα μέτρα πρόληψης και 
προστασίας για την πανδημία. Τέλος, δεν ξεχνώ ότι κάθε επιτυχία είναι απο-
τέλεσμα συλλογικής προσπάθειας, που πολλές φορές έχει τις ρίζες της σε 
προηγούμενους χρόνους και αναφέρομαι στα δύο πρώτα συνέδρια, εμπνευ-
στής και οργανωτής των οποίων ήταν ο πρώην Διευθυντής Π.Ε. Ημαθίας, κ. 
Διονύσης Διαμαντόπουλος που έθεσε τις βάσεις για το συνέδριο αυτό. 
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Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σχηματικά στο χρόνο, κυοφορήθηκε από 
την εποχή του Γουτεμβέργιου, γεννήθηκε στην βιομηχανική επανάσταση, ε-
νηλικιώθηκε με τη χρήση των υπολογιστών και την εξέλιξη της πληροφορι-
κής, ωρίμασε και βρήκε τον ορισμό της στις μέρες μας, την εποχή της παν-
δημίας του Covid 19, με την σύγχρονη ή και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση. Η 
τηλεκπαίδευση όπως και η τηλεργασία, διεκδικούν στο μέλλον, όλο και με-
γαλύτερο ποσοστό στο ωράριο της εργασίας. Σε μία εποχή που οι εξελίξεις 
στην επιστήμη της Παιδαγωγικής καθιστούν αναγκαίες τις συζητήσεις και τις 
ανταλλαγές γνώσεων, οι εισηγήσεις του συνεδρίου υπόσχονται να συμβά-
λουν σε όλα τα παραπάνω με μια θεματολογία που θα απασχολεί για αρκετά 
χρόνια ακόμα την επιστημονική κοινότητα. 

Δημήτρης Πυρινός 
Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας 

Πρόεδρος Συνεδρίου 
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Εισαγωγικό Σημείωμα 

Το 3ο Παιδαγωγικό Συνέδριο Ημαθίας, που διεξήχθη στη Νάουσα, στις 
01 και 02 Οκτωβρίου 2021, ολοκληρώθηκε με επιτυχία, καθώς έδωσε τη δυ-
νατότητα σε εκπαιδευτικούς και φορείς εκπαίδευσης να παρουσιάσουν αξιό-
λογες διδακτικές πρακτικές, που στη συνέχεια αποτέλεσαν την αφορμή για 
γόνιμο διάλογο και εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.  

Στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν καινοτόμες παιδαγωγικές και διδακτικές 
πρακτικές, που εφαρμόστηκαν από εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σύγχρονης και ασύγχρο-
νης. Οι εκπαιδευτικοί από κοινού με στελέχη της Εκπαίδευσης, ερευνητές και 
επιστήμονες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες, γνώσεις και από-
ψεις, να καταγράψουν αποτελέσματα και συμπεράσματα από την εφαρμογή 
των δράσεων και τέλος, να αντλήσουν την κατάλληλη ανατροφοδότηση για 
διδακτική χρήση. 

Ανεπιφύλακτα, η καινοτομία στην εκπαίδευση είναι απαραίτητη σε ένα 
δυναμικό και ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Το Υπουργείο Παιδείας 
στηρίζει και ενθαρρύνει κάθε πρόταση αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, γεγονός που αποδεικνύουν δράσεις που υλοποι-
ούνται και συντελούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης της 
χώρας μας. Τέτοιες δράσεις, όπως η παροχή ηλεκτρονικού εξοπλισμού, το 
πρόγραμμα ταχύρρυθμης επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση, η εγκατάσταση διαδραστικών πινάκων στις τάξεις, τα εργαστή-
ρια ρομποτικής, η δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, η γενίκευση 
των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, αποδεικνύουν την πρόθεση του Υπουργείου 
να μετατρέψει τη διαδικασία της μάθησης σε μια ευέλικτη, βιωματική και 
ενδιαφέρουσα διαδικασία για όλες τις ηλικίες. Είναι, επομένως, σημαντική 
και αξιέπαινη κάθε προσπάθεια που συμβάλλει στη διάχυση καλών πρακτι-
κών και ιδεών στην εκπαιδευτική κοινότητα.  

Θα ήθελα να συγχαρώ τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημα-
θίας, κ. Πυρινό Δημήτριο, για τη διοργάνωση και υλοποίηση του 3ου Παιδα-
γωγικού Συνεδρίου, καθώς και τον Δήμο Νάουσας για τη στήριξή του. Συγ-
χαρητήρια αξίζουν, βέβαια, και σε όλους τους συντελεστές εκπαίδευσης που 
παρέστησαν και ενίσχυσαν με την παρουσία και τις προτάσεις τους το θετικό 
αποτέλεσμα του Συνεδρίου.   

Αλέξανδρος Κόπτσης 
Γεν. Γραμματέας Υπουργείου Παιδείας 
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Γραμματισμοί του 21ου αιώνα – Διδακτική ψηφιακής 
αφήγησης στο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Γρεβενών 

Κατερίνα Βάιου 
Φιλόλογος, 2ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών 

vaikater@sch.gr 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα ανακοίνωση εντάσσεται στο πλαίσιο του γενικότερου προβληματι-

σμού αναφορικά με τον διαχρονικό ρόλο και τη θεμελιώδη σημασία της αφήγησης 
στην κουλτούρα του ανθρώπινου είδους. Εστιάζει στη σύγχρονη έκφρασή της, την 
Ψηφιακή Αφήγηση, η οποία συνδυάζει την παραδοσιακή, προφορική παράδοση της 
αφήγησης με πολυμεσικά εργαλεία. Η Ψηφιακή Αφήγηση αξιοποιείται στην εκπαί-
δευση όλων των βαθμίδων και η αποτελεσματικότητα της πρακτικής εφαρμογής της 
στο εκπαιδευτικό περιβάλλον τεκμηριώνεται από τη διεθνή και εγχώρια βιβλιογρα-
φία. Ορίζονται οι γραμματισμοί του 21ου αιώνα ως δεξιότητες πλοήγησης στο σύγ-
χρονο, διευρυμένο τεχνολογικά περιβάλλον και ως εργαλεία αποκωδικοποίησης και 
κατανόησης του ραγδαία μεταβαλλόμενου κόσμου μας. Ο ψηφιακός γραμματισμός, 
ο παγκόσμιος γραμματισμός, ο τεχνολογικός γραμματισμός, ο οπτικός γραμματι-
σμός, ο πληροφοριακός γραμματισμός συναπαρτίζουν τους γραμματισμούς της ψη-
φιακής εποχής. Στη συνέχεια περιγράφεται η πρακτική εφαρμογή των αρχών της 
ψηφιακής αφήγησης με τη συνεργασία του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Γρεβενών. Παρατίθενται 
η στοχοθεσία, τα βήματα σε κάθε στάδιο της δημιουργίας, οι αναθεωρήσεις και οι 
προσαρμογές, όπου κρίθηκε απαραίτητο, το αποτέλεσμα και τα συμπεράσματα. Τέ-
λος, επισυνάπτεται το link του video, ως ψηφιακό τεχνούργημα της εμπλοκής των 
παιδιών στη διαδικασία. 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: γραμματισμοί του 21ου αιώνα, ψηφιακή αφήγηση, ευελιξία και 
προσαρμογή  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Για χιλιάδες χρόνια η γνώση, οι πληροφορίες, η κουλτούρα, ο τρόπος α-

ντίληψης των κοινωνικών δεσμών, οι αξίες κ.ά., μεταβιβάζονταν μέσα από 
τις προφορικές ιστορίες γύρω από τη φωτιά στα σπήλαια, αργότερα από τους 
ραψωδούς και τους παραμυθάδες, τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Ο Yuval 
Noah Harari υποστηρίζει ότι δεν είναι η γλώσσα που μας διαφοροποιεί από 
τα άλλα είδη, είναι ο τρόπος που τη χρησιμοποιούμε στη διαμοίραση πληρο-
φοριών για τον κόσμο που μας περιβάλλει. (Harari, 2011, 24-25). Το ανθρώ-
πινο είδος αφηγείται ιστορίες και με αυτή τη διαδικασία οι γνώσεις αποθη-
κεύονται στον εγκέφαλο και παράλληλα, οι πληροφορίες συνδέονται συνε-
κτικά και παραμένουν στη μνήμη (Caine and Caine,1994; Egan,1992). Αν η 
δουλειά του δασκάλου είναι να μεταδώσει αποτελεσματικά τη γνώση και να 
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διασφαλίσει την κατανόησή της, ώστε να αφομοιωθεί και να διατηρηθεί στη 
μνήμη, η ένταξη της αφήγησης στη μαθησιακή διαδικασία είναι θεμελιώδης. 
Και αναμφισβήτητα, αυτό κάνουμε στις τάξεις μας, λέμε ιστορίες, αφηγού-
μαστε. Όπως γράφει ο Kieran Egan, «οι δάσκαλοι είναι οι αφηγητές των ι-
στοριών της κουλτούρας μας» (Egan, 1986). 

Στον 21ο αιώνα η ανάγκη, η διαδικασία και ο σκοπός της αφήγησης παρα-
μένουν, διαφοροποιούνται ωστόσο τα μέσα. Η τεχνολογία μας παρέχει τη δυ-
νατότητα δόμησης των ιστοριών μας με την Ψηφιακή Αφήγηση η οποία ορί-
ζεται ως ο συνδυασμός της παραδοσιακής αφήγησης με πολυμεσικά εργαλεία 
όπως εικόνα, video, μουσική, φωτογραφίες, ηχογραφήσεις κλπ. (Lathem, 
2005 στο Μπράτιτσης, 2014).). Η ψηφιακή αφήγηση χρονολογείται ήδη από 
τα τέλη της δεκαετίας του 1980, όταν οι Joe Lambert και Dana Atchley ίδρυ-
σαν το Κέντρο Ψηφιακής Αφήγησης (Center for Digital Storytelling - CDS), 
έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό του πανεπιστημίου του Berkeley, στην Κα-
λιφόρνια (Robin, 2008). Τα ερευνητικά δεδομένα τεκμηριώνουν την αποτε-
λεσματικότητα της ψηφιακής αφήγησης στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Ο 
Ohler υποστηρίζει πως με την Ψ.Α. οι μαθητές και οι μαθήτριες εμπλέκονται 
ενεργητικά στη διαδικασία της μάθησης, ο Robin αναφέρεται στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων τόσο κοινωνικών όσο και τεχνολογικών, ο Sadic καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι η αποτελεσματική εφαρμογή της Ψ.Α. συνδέεται με την προ-
σαρμογή της στις ανάγκες της συγκεκριμένης τάξης (Ohler, 2008; Robin, 
2008; Sadic, 2008). Σε κάθε περίπτωση, οι ερευνητές συγκλίνουν στη συμ-
βολή της Ψ.Α. στην ενίσχυση των σύγχρονων γραμματισμών. 

Η ψηφιακή αφήγηση μπορεί να αξιοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς πο-
λυεπίπεδα τόσο στη διδασκαλία της ύλης του προγράμματος σπουδών όσο 
και στην παραγωγή αφηγήσεων με στόχο τη μετάδοση πληροφοριών και κοι-
νωνικών μηνυμάτων, την ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβαλλοντικά και 
συνύπαρξης, τη συγκρότηση ταυτότητας, κ.ά. Οι μαθητές από την άλλη με-
ριά, ως δημιουργοί ψηφιακών ιστοριών, αναπτύσσουν συνεργατικές, ερευνη-
τικές, οργανωτικές και μεταγνωστικές δεξιότητες, καλλιεργούν τον γραπτό 
λόγο, μαθαίνουν να επιλύουν προβλήματα. Επιπλέον, αναπτύσσουν την κρι-
τική τους σκέψη, τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους, συνδυάζοντας 
τα παραπάνω με την εκπαίδευση στους γραμματισμούς του 21ου αιώνα όπως 
είναι ο τεχνολογικός, ο οπτικός κι ο πληροφοριακός, (Robin, 2006; 
Alexander, 2011; Μουταφίδου & Μπράτιτσης, 2013) . 
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ 
Ο όρος «Γραμματισμοί του 21ου αιώνα», «Γραμματισμοί της Ψηφιακής 

Εποχής» ή «Δεξιότητες του 21ου αιώνα» (Brown, Bryan, & Brown, 2005; 
Jakes, 2006; Partnership for 21st Century Skills, 2004) περιλαμβάνει τις πα-
ρακάτω υποκατηγορίες:  

1. Ψηφιακός γραμματισμός: η απόκτηση δεξιοτήτων οι οποίες αφορούν
την επικοινωνία με μια διαρκώς διευρυνόμενη κοινότητα, τη συζήτηση δια-
φόρων θεμάτων, τη συλλογή πληροφοριών και την αναζήτηση βοήθειας 
(Robin, 2006).  

2. Παγκόσμιος γραμματισμός: σχετίζεται με την ανάπτυξη των απαραίτη-
των δεξιοτήτων που αφορούν τον εντοπισμό, την ανάγνωση, την ερμηνεία 
και την τοποθέτηση σε εννοιολογικό πλαίσιο μηνυμάτων που παράγονται σε 
παγκόσμιο επίπεδο (Robin, 2006). 

3. Τεχνολογικός γραμματισμός: η απόκτηση δεξιοτήτων που σχετίζονται
με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και άλλων τεχνολογικών επιτευγ-
μάτων με στόχο τη βελτίωση της μάθησης, της παραγωγικότητας και της α-
πόδοσης. Ειδικότερα, η δημιουργία ψηφιακών ιστοριών βελτιώνει τις ικανό-
τητες των μαθητών και μαθητριών, μέσα από τη χρήση λογισμικών που συν-
δυάζουν πολυμεσικά εργαλεία, μαθαίνουν να χειρίζονται ψηφιακά εργαλεία, 
όπως σκάνερ, ψηφιακές και φωτογραφικές μηχανές και εργαλεία ψηφιακού 
ήχου ως μέσα δημιουργίας των ιστοριών τους. (Robin, 2006). 

4. Οπτικός γραμματισμός: Ο οπτικός γραμματισμός αναφέρεται στην α-
νάπτυξη ικανοτήτων κατανόησης και παραγωγής εικόνων, αλλά και στην α-
νάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας μέσα από οπτικό υλικό. (Robin, 2006). 

5. Πληροφοριακός γραμματισμός: ο όρος περιγράφει την ικανότητα έρευ-
νας, εύρεσης, αξιολόγησης και σύνδεσης πληροφοριών που αναπτύσσουν οι 
μαθητές και οι μαθήτριες, όταν καλούνται να συλλέξουν το υλικό που θα 
αξιοποιήσουν στη δημιουργία μιας ψηφιακής ιστορίας (Robin, 2006). 

Η συμβολή της Ψηφιακής Αφήγησης στην ανάπτυξη των παραπάνω δε-
ξιοτήτων είναι αυτονόητη. Με αυτό το σκεπτικό επιχειρήθηκε η πρακτική 
εφαρμογή της διδασκαλίας των αρχών της Ψ.Α. στο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Γρεβενών.  

Πρακτική εφαρμογή - από τη θεωρία στην πράξη 
Η δράση πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, (Κέντρο 

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία του Ειδικού Δημοτικού) 
και του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., (Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης Γρεβενών), στη ΔΗΚΕΒΙ Γρεβενών (Δημόσια Κεντρική Βιβλιο-
θήκη) στο διάστημα 5/3/2019 μέχρι 4/6/2019. 
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Στόχοι 
Οι στόχοι που τέθηκαν ήταν: 
 Να δοθεί η δυνατότητα στα παιδιά να αφηγηθούν τις προσωπικές τους ι-

στορίες με τη χρήση πολυμέσων εκφράζοντας σκέψεις, συναισθήματα, ε-
πιθυμίες και να συνδέσουν εικόνες και ήχους με τις αφηγήσεις τους. 

 Να εξοικειωθούν με ηλεκτρονικά εργαλεία παραγωγής αφηγήσεων και να 
αποκτήσουν δεξιότητες ψηφιακής «γραφής» και «ανάγνωσης». 

 Να ενισχυθεί η ικανότητά τους στη λήψη αποφάσεων, να συνεργαστούν 
και να λειτουργήσουν ομαδικά υπερασπίζοντας ταυτόχρονα την ιδιαιτε-
ρότητά τους. 

 Να πάρουν πρωτοβουλίες, να επιλύσουν προβλήματα, να επιλέξουν ή να 
κατασκευάσουν το υλικό που επιθυμούν να συνοδεύει την αφήγησή τους 
για να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση  και να τονωθεί η αυτοεκτίμησή τους. 

 Να δημιουργήσουν το δικό τους video διασκεδάζοντας.  
 Να συνειδητοποιήσουν ότι ανήκουν σε ένα κοινό δίκτυο αφηγήσεων που 

τα συνδέει με τον χώρο, τον χρόνο και τους ανθρώπους. 
 

Διαδικασία  
Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η παρακάτω:  
Μετά τον απαραίτητο χρόνο που δόθηκε στα παιδιά για να εξοικειωθούν 

με τον χώρο της ΔΗ.ΚΕ.ΒΙ. και τη συντονίστρια, τα παιδιά ενημερώθηκαν 
για την Ψηφιακή Αφήγηση έμπρακτα. Παρακολούθησαν Ψηφιακές Αφηγή-
σεις με κατανοητό περιεχόμενο, κυρίως ιστορίες-παραμύθια. Στη συνέχεια, 
παρακολούθησαν τα στάδια της δημιουργίας της ψηφιακής ιστορίας σε 
power point το οποίο συνοδεύτηκε από προφορικές εξηγήσεις από τη συντο-
νίστρια. Το p.p. στάλθηκε με μέιλ στα παιδιά, (σε όσα διέθεταν Η/Υ), ώστε 
να μπορούν να ανατρέχουν σε αυτό σε κάθε στάδιο της κατασκευής της ιστο-
ρίας. (Να σημειωθεί εδώ, ότι το πρότζεκτ εφαρμόστηκε με επιτυχία και σε 
παιδιά δημοτικού και σε παιδιά του 2ου Γενικού Λυκείου Γρεβενών την περί-
οδο της αναστολής της δια ζώσης εκπαίδευσης. Για τον/την εκπαιδευτικό η 
ιστοσελίδα με τη δημοσίευση του Joe Lambert παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδια-
φέρον (https://prezi.com/j0ag7l5pr0yl/seven-steps-of-digital-storytelling/).  

Ακολούθησε μια μικρή επίδειξη της λειτουργίας του Photo Story, το ψη-
φιακό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στη δράση και τα παιδιά παροτρύνθη-
καν να το διερευνήσουν. Το Photo Story επιλέχτηκε, επειδή είναι πολύ απλό 
στη χρήση του, εγκαθίσταται δωρεάν και διαθέτει βασικές εφαρμογές. Τα 
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περισσότερα παιδιά κατανόησαν τον τρόπο λειτουργίας και ορισμένα ενθου-
σιάστηκαν με το γεγονός ότι μπορούσαν να ανεβάσουν υλικό με μεγάλη ευ-
κολία.  

 

 

Σχήμα 1: Πρότυπα ιστοριoπινάκων 

Οι επόμενες τρεις συναντήσεις αφιερώθηκαν στην αναζήτηση του θέμα-
τος της Ψηφιακής Αφήγησης, στην κατασκευή του ιστοριοπίνακα (story 
board) και στη δημιουργία του σεναρίου. Οι κλασικές διαδικασίες αποδεί-
χτηκαν ατελέσφορες και αντικαταστάθηκε ο ιστοριοπίνακας με ζωγραφι-
σμένο από τα παιδιά χάρτη της πόλης των Γρεβενών. Κρίθηκε ότι διευκολυ-
νόταν στην τοποθέτηση των αφηγήσεών τους πάνω στον χάρτη παρά στον 
κλασικό ιστοριοπίνακα.  

Επέλεξαν τις ιστορίες που θα αφηγηθούν, αναζήτησαν σχετικές φωτογρα-
φίες στο διαδίκτυο και φωτογράφισαν με τη βοήθεια των δασκάλων και της 
συντονίστριας σημεία της πόλης που είχαν σημασία για τον καθένα και την 
καθεμιά τους. Στη συνέχεια, τοποθέτησαν το φωτογραφικό υλικό στο Photo 
Story και επέλεξαν τη μουσική. Η ηχογράφηση των αφηγήσεών τους πάνω 
στις εικόνες υπήρξε μια πραγματικά απολαυστική διαδικασία για όλους. Η 
αναδιάρθρωση του υλικού, η προσθαφαίρεση, η επανεγγραφή συνεχίστηκαν 
μέχρι το τέλος της δράσης. Για την ηχογράφηση χρησιμοποιήθηκαν το 
Audacity και εξωτερικό μικρόφωνο. Στο video, που υπήρξε το τελικό αποτέ-
λεσμα της συνεργασίας, επιλέχθηκε η ηχογράφηση με εξωτερικό μικρόφωνο. 
Γενικότερα, καταβλήθηκε προσπάθεια όλα τα παιδιά να συμμετέχουν με τον 
τρόπο που επέλεξαν και ανάλογα με τις δυνατότητές τους. Οι κλασικές δια-
δρομές δημιουργίας της Ψηφιακής Αφήγησης προσαρμόστηκαν στις ανάγκες 
των παιδιών. Τους δόθηκε ελευθερία να διερευνήσουν, να επιλέξουν, να παί-
ξουν, να εκφραστούν. Τα 7 στοιχεία της ψηφιακής αφήγησης, όπως αποδελ-
τιώθηκαν από το Κέντρο Ψηφιακής Αφήγησης (Center for Digital 
Storytelling – CDS), η οπτική γωνία, το ερώτημα - κλειδί, το συναίσθημα, η 
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δύναμη της φωνής, η μουσική, η οικονομία του περιεχομένου και ο ρυθμός της 
αφήγησης, ενσωματώθηκαν στο video. 

Σχήμα 2: Ο εναλλακτικός ιστοριοπίνακας που χρησιμοποιήθηκε στο πρότζεκτ. 

Η πυραμίδα του Freytag, ακολουθείται με χαλαρό τρόπο λόγω της ιδιοτυ-
πίας της αφήγησης. Ουσιαστικά, το αποτέλεσμα της συνεργασίας μας είναι 
μια ιστορία που απαρτίζεται από τις μικροϊστορίες του κάθε παιδιού με κοινό 
θεματικό πυρήνα την πόλη των Γρεβενών. Επομένως, τα δομικά στοιχεία της 
πυραμίδας του Freytag, έκθεση, κλιμάκωση, κορύφωση, αποκλιμάκωση και 
λύση δεν μπορούν να εντοπιστούν με ευκρίνεια στη συγκεκριμένη αφήγηση. 
Η αριστοτελική προσέγγιση Αρχή – Μέση – Τέλος καλύπτει περισσότερο την 
απόπειρα δομικού στησίματος της αφήγησης. Η γενική πορεία ήταν: Ιδέα → 
Υπόθεση →Video 
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Σχήμα 3:Πυραμίδα του Frytag 

Παρά το γεγονός ότι οι αρχές της διδασκαλίας της Ψηφιακής Αφήγησης 
τηρήθηκαν, δεν 

αποτέλεσαν σε καμιά περίπτωση επίκεντρο της δράσης. Η απόλαυση της 
συνεργασίας με τα παιδιά, η χαρά τους, κυρίως όταν άκουγαν την ηχογραφη-
μένη τους φωνή, η περηφάνια τους όταν «ανέβαζαν» υλικό, η αδημονία τους 
για την επόμενη συνάντηση, η γενναιοδωρία τους στην έκφραση των συναι-
σθημάτων τους υπερβαίνουν τον στόχο της παραγωγής άρτιου τεχνικά απο-
τελέσματος.  

Το video αναρτήθηκε στο youtube με τίτλο, Βόλτες στα Γρεβενά: 
https://www.youtube.com/watch?v=X0t6QNWnDMo 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Οι νέες τεχνολογίες είναι ελκυστικές και ενδυναμώνουν τη διάθεση για 
συμμετοχή και τη δημιουργικότητα. Κρατούν ζωντανό το ενδιαφέρον των 
παιδιών και ο παιγνιώδης χαρακτήρας τους διευκολύνει την έκφραση σκέ-
ψεων και συναισθημάτων. 

Η χρήση του Η/Υ και των εργαλείων της Ψ.Α., ακόμη και σε παιδιά που 
δεν έχουν κατακτήσει τις δεξιότητες της γραφής και της ανάγνωσης παρέχει 
τη δυνατότητα να αφηγηθούν τις ιστορίες τους με έναν τρόπο που εμπεριέχει 
τη μονιμότητα της κειμενικής καταγραφής, εφόσον το σενάριο αποτελεί τη 
βάση δόμησης της Ψ.Α., και ταυτόχρονα συνδυάζει την προφορική αφήγηση 
με τα ψηφιακά μέσα. Επιπλέον, ως μνημονική καταγραφή η οποία περιλαμ-
βάνει κι άλλα στοιχεία που συνοδεύουν την ανάμνηση (ήχο, εικόνα, μουσική, 
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video κλπ.), ενδυναμώνει και τις επικοινωνιακές λειτουργίες και την κοινω-
νικότητα, αλλά πολύ περισσότερο τονώνει την αυτοπεποίθηση. Τα παιδιά 
που συμμετείχαν στο πρότζεκτ μοιράστηκαν μνήμες, εμπειρίες, επιθυμίες. 
Και ελπίζουμε ότι ανακάλυψαν ένα πεδίο δικτύωσης και έκφρασης πέρα από 
τον λόγο. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα εργασία θέλει να παρουσιάσει ένα παράδειγμα αξιοποίησης της δυ-

ναμικής Γεωμετρίας και της εφαρμογής των δυνατοτήτων της δυναμικής οπτικής 
αναπαράστασης (μοντελοποίησης) γνωστικών περιοχών της Γεωμετρίας. Η συγκε-
κριμένη περίπτωση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί αφορά την αξιοποίηση συγκε-
κριμένων δυναμικών φύλλων εργασίας, τα οποία σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν 
για τις ανάγκες της διδασκαλίας εννοιών της Γεωμετρίας στο πλαίσιο υλοποίησης 
ενός πρωτότυπου διδακτικού σεναρίου εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό των συγκεκριμένων διαδραστικών φύλλων εργασίας είναι ότι για 
τον σχεδιασμό και την εφαρμογή τους αξιοποιήθηκε το περιβάλλον ενός λογισμικού 
επεξεργασίας κειμένου ευρείας χρήσης, του Microsoft Word. Φάνηκε ότι τα διαδρα-
στικά φύλλα εργασίας μπορούν να ενταχθούν στις διδακτικές πρακτικές της σύγχρο-
νης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, περιορίζοντας τις δυσκολίες επι-
κοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ του διδάσκοντα και των μαθητών του, διευκολύ-
νοντας την εποικοδομητική μάθηση και προκαλώντας σημαντικές διδακτικές αλλη-
λεπιδράσεις. 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: δυναμική γεωμετρία, οπτική αναπαράσταση, μοντελοποίηση, εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση, εποικοδομητική μάθηση  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Κεντρική επιδίωξη της διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Δημοτικό 

Σχολείο είναι η ανάδειξη των βασικών χαρακτηριστικών της μαθηματικής 
γνώσης, καθώς και η ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης και του μαθηματι-
κού γραμματισμού. Ο μαθηματικός γραμματισμός περιλαμβάνει την ικανό-
τητα του ατόμου να γνωρίζει, να κατανοεί, να εφαρμόζει, να αναλύει, να συν-
θέτει δημιουργικά και να αξιολογεί κριτικά τις μαθηματικές έννοιες στο πε-
ριβάλλον που ζει, εργάζεται, αναπτύσσεται και παίρνει κρίσιμες αποφάσεις 
που επηρεάζουν το μέλλον το δικό του και των άλλων (Τύπας, 2005; 
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Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.-Π.Ι., 2011). Στο πλαίσιο του μαθηματικού γραμματισμού υ-
πάρχουν κάποιες ισχυρές µαθηµατικές ιδέες, τις οποίες µπορούν να αποκτή-
σουν εύκολα οι μαθητές από τα πρώτα σχολικά τους χρόνια, οι οποίες θα 
λειτουργήσουν σαν θεμελιακοί γνωστικοί λίθοι για να οικοδομήσουν πολύ-
πλοκες μαθηματικές έννοιες και να αναπτύξουν τη μαθηματική τους σκέψη, 
την ικανότητα να λύνουν μαθηματικά προβλήματα και να αξιοποιούν τις ε-
μπειρίες τους για να λύνουν προβλήματα του πραγματικού κόσμου (Perry & 
Dockett, 2002). Σημαντικό κομμάτι  του μαθηματικού γραμματισμού αποτε-
λεί η ανάπτυξη εννοιών και δεξιοτήτων της Γεωμετρίας που αποτελούν και 
βασική διδακτική επιδίωξη της διδασκαλίας της Γεωμετρίας. Οι σύγχρονες 
έρευνες στον χώρο της διδακτικής της Γεωμετρίας χρησιμοποιούν ως εργα-
λείο ανάλυσης των παρατηρήσεών τους τη θεωρία των γεωμετρικών επιπέ-
δων σκέψης van Hiele (Τουμάσης, 1994; Φιλίππου & Χρίστου, 2005; van de 
Walle, 2007) και εποικοδομητικών προσεγγίσεων της γνώσης (Κόκκο-
τας,1998; Driver et al, 1999).  

Η διδασκαλία της Γεωμετρίας χαρακτηρίζεται από τις δυσκολίες κατανό-
ησης και εφαρμογής βασικών γεωμετρικών εννοιών που οφείλεται στην πα-
ρανόηση κρίσιμων ιδιοτήτων τους. Λύση στο πρόβλημα μπορεί να δώσει η 
αξιοποίηση λογισμικών της δυναμικής Γεωμετρίας, τα οποία προσφέρουν 
στους μαθητές ένα περιβάλλον δυναμικής μοντελοποίησης των γεωμετρικών 
εννοιών (Χρίστου κ. αλ., 2004). Τα λογισμικά της δυναμικής Γεωμετρίας που 
προσομοιώνουν κατά κάποιον τρόπο την αξιωματική θεώρηση της Ευκλεί-
διας Γεωμετρίας προσφέρουν νέες δυνατότητες στη διδακτική της Γεωμε-
τρίας, γιατί επιτρέπουν τους μαθητές να αλληλεπιδράσουν με τις δυναμικές 
οπτικές αναπαραστάσεις των γεωμετρικών εννοιών (Καρατζά, 2000; 
Johnston-Wilder & Pimm, 2005).  

Η παρούσα εργασία αποτελεί ένα παράδειγμα αξιοποίησης της δυναμικής 
Γεωμετρίας και της εφαρμογής των δυνατοτήτων της δυναμικής οπτικής α-
ναπαράστασης (μοντελοποίησης) γνωστικών περιοχών της Γεωμετρίας. Η 
συγκεκριμένη περίπτωση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί σχεδιάστηκε και 
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο ενός πρωτότυπου διδακτικού σεναρίου που αφο-
ρούσε τη διδασκαλία εννοιών της Γεωμετρίας και εφαρμόστηκε με την εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση (τηλεκπαίδευση). Το ενδιαφέρον μας εστιάστηκε 
στα διαδραστικά φύλλα εργασίας, τα οποία σχεδιάστηκαν και αξιοποιήθηκαν 
για τις ανάγκες αυτού του διδακτικού σεναρίου. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 
των συγκεκριμένων διαδραστικών φύλλων εργασίας είναι ότι για τον σχεδια-
σμό και την εφαρμογή τους αξιοποιήθηκε το περιβάλλον ενός λογισμικού 
επεξεργασίας κειμένου ευρείας χρήσης, το Microsoft Word. Στην εργασία 
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αυτήν θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί ένα παράδειγμα αξιοποίησής τους για 
τη διδασκαλία των Μαθηματικών της Ε’ Δημοτικού κατά την περίοδο της 
τηλεκπαίδευσης λόγω των μέτρων που επιβλήθηκαν στο πλαίσιο της αντιμε-
τώπισης της πανδημίας Covid-19. 

 
Θεωρητική προσέγγιση της δυναμικής οπτικής αναπαράστασης (μοντε-
λοποίησης) στον χώρο της δυναμικής Γεωμετρίας  

Με την εξέλιξη των ΤΠΕ επιτρέπεται η αναπαράσταση πολλών εννοιών 
και φαινομένων (βιολογικών, φυσικών, μαθηματικών, οικονομικών κτλ), με 
τη δημιουργία ενός δυναμικού μοντέλου με σκοπό την καλύτερη νοητική 
σύλληψη και μελέτη του. Ένα ψηφιακό δυναμικό μοντέλο (μικρόκοσμος) 
μπορεί να αναπαραστήσει ουσιαστικές παραμέτρους της θεωρητικής σύλλη-
ψης μιας έννοιας ή διαδικασίας και να βοηθήσει τους μαθητές και τους εκ-
παιδευτικούς να την προσεγγίσουν με εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις. 
Οι εκπαιδευτικοί εντάσσοντας τα διαδραστικά διδακτικά μοντέλα στις διδα-
κτικές πρακτικές τους μπορούν να υποστηρίξουν εποικοδομητικές διδακτικές 
στρατηγικές και να καταφέρουν σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα. Πρό-
κειται για ένα χρήσιμο γνωστικό εργαλείο που επιτρέπει στους εκπαιδευτι-
κούς να σχεδιάσουν κατάλληλες διδακτικές παρεμβάσεις για να υποστηρί-
ξουν τους μαθητές τους να οικοδομήσουν τη γνώση. (Cobb & Steffe, 1983; 
Schecker, 1998; Δημητρακοπούλου, 1999; Ράπτης & Ράπτη, 2001;).  

Τα ψηφιακά μοντέλα της δυναμικής Γεωμετρίας λειτουργούν ως γνωστι-
κοί διαμεσολαβητές και επιτρέπουν στους μαθητές σταδιακά να κατανοή-
σουν τις κρίσιμες ιδιότητες των εννοιών, να αποδομήσουν τις παρανοήσεις 
τους και να τις μετασχηματίσουν σε δικές τους γνωστικές κατασκευές. Με τη 
συχνή χρήση των λογισμικών της δυναμικής Γεωμετρίας παρατηρείται η στα-
διακή μετατόπιση της σκέψης των μαθητών από οπτική σε αναλυτική 
(Χρίστου & Πίττα – Πανταζή, 2004). Το ψηφιακό περιβάλλον μοντελοποίη-
σης της δυναμικής Γεωμετρίας δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να πειρα-
ματιστούν με τις ιδέες τους και να λάβουν άμεση ανατροφοδότηση (Hattie & 
Timperley, 2007). Τα διαδραστικά ψηφιακά μοντέλα δίνουν τη δυνατότητα 
στους μαθητές να δοκιμάσουν τις ιδέες τους και να δημιουργήσουν τα δικά 
τους γνωστικά μοντέλα και να χτίσουν γνώση από την εμπειρία τους. Αρκετοί 
ερευνητές συμφωνούν ότι οι μικρόκοσμοι ενισχύουν σημαντικά τις διδακτι-
κές αλληλεπιδράσεις των μαθητών επιφέροντας θετικά μαθησιακά αποτελέ-
σματα (Γιαννακοπούλου, 1994; Roschelle et al, 2000; Ράπτης & Ράπτη, 2001; 
Üstün & Ubuz, 2004).  
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Σχεδιασμός του διδακτικού σεναρίου με την αξιοποίηση των διαδραστι-
κών φύλλων εργασίας 

Το διδακτικό σενάριο που σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε στηρίχτηκε στη 
θεωρία επιπέδων γεωμετρικής σκέψης που προτείνουν οι van Hiele και στο 
εποικοδομητικό μοντέλο μάθησης. Ο van Hiele βασίστηκε στην αναπτυξιακή 
θεωρία του Piaget και πρότεινε μία ακολουθία πέντε φάσεων που ξεκινούν 
με συγκεκριμένες οδηγίες από τον διδάσκοντα προς τους μαθητές και στο-
χεύουν στη σταδιακή αυτονόμησή τους, για να τους βοηθήσει να μεταπηδή-
σουν από το ένα επίπεδο κατανόησης των γεωμετρικών εννοιών στο επόμενο. 
Οι πέντε διδακτικές φάσεις που προτείνει είναι: η Αναζήτηση της πληροφο-
ρίας, ο Κατευθυνόμενος προσανατολισμός, η Ανάλυση, ο Ελεύθερος προσα-
νατολισμός, η Αφομοίωση-Ολοκλήρωση. Η θεωρία van Hiele στηρίζεται 
στις ποικίλες αλληλεπιδράσεις του δασκάλου, των μαθητών και του γεωγρα-
φικού περιεχομένου (Τουμάσης, 1994; Περδικάρης, 1999; Ντζιαχρήστος & 
Ζαράνης, 2002; Φιλίππου & Χρίστου, 2005; van de Walle, 2007). Η εποικο-
δομητική προσέγγιση βασίζεται στη θεωρία της εποικοδόμησης και κατα-
σκευής της γνώσης (constructivism), στην οποία κυρίαρχο ρόλο παίζουν οι 
ιδέες των μαθητών. Στην προσέγγιση αυτή κυριαρχούν οι εποικοδομητικές 
και συνεργατικές διαδικασίες και δίνεται έμφαση στη δημιουργικότητα και 
στην ανοικτή σκέψη. Ο δάσκαλος λειτουργεί ως υποστηρικτής και προσαρ-
μόζει τη διδασκαλία στις ιδέες των μαθητών με απώτερο στόχο την αποδό-
μηση και μετασχηματισμό των πρώιμων αντιλήψεων και ιδεών των παιδιών 
για τον κόσμο, σύμφωνα με το επιστημονικό πρότυπο. Η εποικοδομητική 
προσέγγιση διδασκαλίας περιλαμβάνει πέντε φάσεις: του προσανατολισμού, 
της ανάδειξης των ιδεών των μαθητών, της αναδόμησης των προηγούμενων 
ιδεών, της εφαρμογής των νέων ιδεών και της ανασκόπησης (Κόκκο-
τας,1998; Driver et al, 1999). 

Για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων του διδακτικού σεναρίου σχε-
διάστηκαν κατάλληλα διαδραστικά φύλλα εργασίας. Τα διαδραστικά φύλλα 
εργασίας συγκρότησαν ένα δυναμικό περιβάλλον μοντελοποίησης (μικρόκο-
σμος ανοιχτού τύπου) και έπαιξαν τον ρόλο του διαμεσολαβητή μεταξύ των 
μαθητών και των εννοιών καθώς και των δεξιοτήτων που διδάχτηκαν σε ένα 
πρωτότυπο σενάριο εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Από την άποψη της αξιο-
ποίησης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη τα διαδραστικά φύλλα εργασίας 
αποτελούν ένα εποικοδομητικού τύπου διαδραστικό περιβάλλον (Ράπτης & 
Ράπτη, 2001).  

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των συγκεκριμένων διαδραστικών φύλλων 
εργασίας είναι ότι για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή τους αξιοποιήθηκε 
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το περιβάλλον ενός λογισμικού επεξεργασίας κειμένου ευρείας χρήσης, το 
Microsoft Word. Το πλεονέκτημα της αξιοποίησης ενός τέτοιου λογισμικού 
είναι η ευκολία στην πρόσβαση, η συμβατότητα με τον βασικό εξοπλισμό 
των σχολικών τάξεων, ο μεγάλος βαθμός εξοικείωσης από την πλευρά του 
διδάσκοντα και των μαθητών. Το πιο μεγάλο πλεονέκτημά του είναι ο μεγά-
λος βαθμός ελευθερίας και παρέμβασης που δίνει στον δημιουργό αλλά και 
στους τελικούς χρήστες των εφαρμογών, συγκριτικά με τα έτοιμα λογισμικά 
δυναμικής Γεωμετρίας (π.χ. Cabri Geometry II, Geometers’ Scetchpad, 
Geonext, Logo κ.α.). Επιπλέον τα διαδραστικά φύλλα εργασίας είναι εύκολο 
να αξιοποιηθούν τόσο στις καθημερινές διαδικασίες διδασκαλίας και μάθη-
σης στο περιβάλλον της τυπικής σχολικής τάξης όσο και της σύγχρονης και 
ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκπαίδευσης). Η επιλογή των 
δυναμικών φύλλων εργασίας στο συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο έδωσαν 
τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να αξιοποιήσει τις δημιουργικές του αρετές 
και να σχεδιάσει το διδακτικό περιβάλλον, έτσι όπως το ήθελε και μπορούσε 
να το υποστηρίξει καλύτερα αυτός.  

 
Περιγραφή του παραδείγματος αξιοποίησης των δυναμικών φύλλων ερ-
γασίας 

Τα φύλλα εργασίας αξιοποιήθηκαν για να υποστηρίξουν διδακτικούς στό-
χους του αναλυτικού προγράμματος για το γνωστικό αντικείμενο των Μαθη-
ματικών της Ε’ τάξης. Συγκεκριμένα σχεδιάστηκαν για να υποστηρίξουν αλ-
ληλεπιδραστικές δραστηριότητες για την κατανόηση βασικών μαθηματικών 
εννοιών της Γεωμετρίας, όπως της έννοιας της καθέτου, της γωνίας, της πε-
ριμέτρου και του εμβαδού καθώς και σχετικών δεξιοτήτων. Τα  διαδραστικά 
φύλλα εργασίας δημιουργήθηκαν στο περιβάλλον του Microsoft Word, αξιο-
ποιώντας τα εργαλεία σχεδίασης που προσφέρει και αξιοποιήθηκε εποπτικό 
υλικό (εικόνες) που διατίθενται ελεύθερα στο διαδίκτυο. Ο διδάσκοντας συν-
δυάζοντας «απλά σχεδιαστικά υλικά», όπως τις δυναμικές εικόνες ενός χά-
ρακα, ενός γνώμονα και ενός μοιρογνωμονίου και τις δυνατότητες σχεδια-
σμού γραμμών που προσφέρει το περιβάλλον του λογισμικού, δημιούργησε 
διάφορα περιβάλλοντα δυναμικών μοντέλων. Επίσης, ο διδάσκοντας εκμε-
ταλλεύτηκε τις δυνατότητες διαμοιρασμού της οθόνης, που δίνει η πλατ-
φόρμα ψηφιακής τηλεκπαίδευσης Cisco Webex και με την αξιοποίηση των 
εν λόγω διαδραστικών φύλλων εργασίας υποστήριξε τις δραστηριότητες του 
πρωτότυπου διδακτικού σεναρίου που σχεδίασε και υλοποίησε.  
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Ειδικότερα με τη βοήθεια του πρώτου διαδραστικού φύλλου εργασίας (Ει-
κόνα 1) υποστηρίχτηκαν αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες για να αναδεί-
ξουν, να δοκιμάσουν και να αναδομήσουν οι μαθητές τις ιδέες τους για την 
έννοια της καθέτου και να εφαρμόσουν τις σχετικές έννοιες δημιουργώντας 
τα δικά τους μοντέλα. Ακόμη να αποκτήσουν τη δεξιότητα να χρησιμοποιούν 
τον γνώμονα για να φέρουν από ένα σημείο κάθετη (απόσταση) σε μια ευ-
θεία. Με τη βοήθεια του δεύτερου διαδραστικού φύλλου εργασίας (Εικόνα 
2) υποστηρίχτηκαν ανάλογες δραστηριότητες για την οικοδόμηση της έν-
νοιας της γωνίας και την απόκτηση δεξιοτήτων μέτρησης και κατασκευής 
γωνιών (θα γίνει εκτενής αναφορά στη συνέχεια). Με το τρίτο διαδραστικό 
φύλλο εργασίας (Εικόνα 3) υποστηρίχτηκαν δραστηριότητες για την οικοδό-
μηση της έννοιας της περιμέτρου. Με το τέταρτο και πέμπτο διαδραστικό 
φύλλο εργασίας (Εικόνες 4 & 5) υποστηρίχτηκαν οι δραστηριότητες για να 
οικοδομήσουν τις έννοιες της μονάδας μέτρησης του τετραγωνικού δέκατου 
και του εμβαδού, καθώς και να αποκτήσουν τις δεξιότητες χρήσης του χά-
ρακα για να κατασκευάσουν το τετραγωνικό δέκατο και να το χωρίσουν σε 
τετραγωνικά εκατοστά. Οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να κατασκευάσουν 
το τετραγωνικό δέκατο τόσο στο εικονικό περιβάλλον όσο και πραγματικά 
«με μολύβι και χαρτί» (Εικόνα 6).  

Ειδικότερα με τη χρήση αυτών των διαδραστικών φύλλων εργασίας ο εκ-
παιδευτικός κατάφερε να οργανώσει και να διαμορφώσει το κατάλληλο υπο-
στηρικτικό περιβάλλον για να κατανοηθούν οι σχετικές οδηγίες του και να 
υλοποιηθούν οι δραστηριότητες που είχε σχεδιάσει, ώστε να οικοδομηθούν 
οι σχετικές έννοιες και να αποκτηθούν οι ανάλογες δεξιότητες. Κατά την υ-
λοποίηση των δραστηριοτήτων οι μαθητές και ο εκπαιδευτικός είχαν τη δυ-
νατότητα να τροποποιούν τις παραμέτρους των οπτικών αναπαραστάσεων 
για την καλύτερη ανάδειξη και κατανόηση των κρίσιμων ιδιοτήτων των εν-
νοιών που αναπαριστούσαν και να αναδημιουργούν τα δικά τους μοντέλα και 
νοήματα. Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σύγχρονης εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης με τη βοήθεια των δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν με τα 
διαδραστικά φύλλα εργασίας και με κατάλληλες ερωτήσεις καθώς και δια-
μορφωτικές παρεμβάσεις κατάφερε να αναδείξει τις προηγούμενες ιδέες (εν-
νοιολογικές αναπαραστάσεις) των μαθητών του, δημιουργώντας συνθήκες 
νοητικής σύγκρουσης, αναδόμησης, εφαρμογής και ανασκόπησης των ιδεών 
τους. Οι μαθητές κατά τη διάρκεια τόσο της σύγχρονης όσο της ασύγχρονης 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είχαν την δυνατότητα να πειραματιστούν με τα 
διαδραστικά φύλλα εργασίας και να εφαρμόσουν τις έννοιες και τις δεξιότη-
τες που διδάχτηκαν. 
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(Εικόνα 1) 

 

(Εικόνα 2) 
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(Εικόνα 3) 

 

(Εικόνα 4) 
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(Εικόνα 5) 

     

 

(Εικόνα 6) 
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Παράδειγμα υλοποίησης ενός τμήματος του εκπαιδευτικού σεναρίου:  
«Από την κλίση του πύργου της Πίζας στην οικοδόμηση της έννοιας της 
γωνίας» 
 
Ταυτότητα του σεναρίου 
Τάξη: Ε’ Δημοτικού 
Μάθημα/Γνωστικό Αντικείμενο: Μαθηματικά 

 
Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα: 
Διδακτικοί Στόχοι 
1. Να οικοδομήσουν οι μαθητές την έννοια της γωνίας και των βασικών δο-

μικών στοιχείων της (κορυφή, πλευρές, άνοιγμα-μέτρο γωνίας). 
2. Να μπορούν οι μαθητές να χρησιμοποιούν το μοιρογνωμόνιο για να με-

τρήσουν, να συγκρίνουν γωνίες μέχρι 180ο . 
3. Να μπορούν να ταξινομούν τις γωνίες ως προς το άνοιγμά τους (μέτρο 

τους) να τις διακρίνουν σε ορθές, οξείες, αμβλείες και ευθείες. 
4. Να αναγνωρίζουν ότι δεν συσχετίζεται το «άνοιγμα» της γωνίας με το μή-

κος των ημιευθειών που συγκροτούν τις πλευρές της. 
 
Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών για την υλοποίηση του σεναρίου 

Οι μαθητές να γνωρίζουν τις βασικές γεωμετρικές έννοιες του σημείου, 
της κορυφής, του ευθύγραμμου τμήματος, της ευθείας, της ημιευθείας, του 
επιπέδου και να έχουν εμπειρίες χρήσης του χάρακα, του γνώμονα και του 
μοιρογνωμονίου σε πραγματικές διδακτικές καταστάσεις στην τάξη. 
Πιθανές δυσκολίες και νοητικά εμπόδια: 
Σύμφωνα με το Βιβλίο του Δασκάλου (Μαθηματικά Ε’, σελ. 133): 
«Η γωνία αποτελεί μια ιδιαίτερη έννοια, η κατανόηση της οποίας προβληματί-
ζει τους μαθητές, οι οποίοι την αντιλαμβάνονται ως δύο τεμνόμενες ημιευθείες 
και όχι ως ένα τμήμα του επιπέδου. Μια συχνή παρανόηση των μαθητών είναι 
ότι το μέγεθος των γωνιών (το άνοιγμά τους) εξαρτάται από το μήκος των 
πλευρών τους.»1  
Χρόνος υλοποίησης στην ψηφιακή τάξη: 
2 διδακτικές ώρες (120 λεπτά) 
Πλαίσιο υλοποίησης του σεναρίου 

 
1. Βλ. Βρυώνης Κ., Δουκάκης Σ., Καρακώστα Β., Μπαραλής Γ., Σταύρου Ι., (2020). 

Μαθηματικά Ε’, Βιβλίο Εκπαιδευτικού, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»: σελ. 133. (http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcours-
espdf.jsp?classcode =K05). 
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Το σενάριο πραγματοποιήθηκε με τη μορφή σύγχρονης και ασύγχρονης 
εργασίας μέσω της πλατφόρμας του Webex και της e-me αντίστοιχα. Όσον 
αφορά τη σύγχρονη εκπαίδευση στη Webex, η επιλογή των διάφορων δυνα-
τοτήτων (Breakout Session, Polling, Whiteboard, Chat, διαμοιρασμού της ο-
θόνης) έγινε με γνώμονα την αποτελεσματική επικοινωνία, τη συνεργασία 
και την αλληλεπίδραση των μαθητών με τον εκπαιδευτικό και το γεωμετρικό 
υλικό. Όσον αφορά την πλατφόρμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
e-me και για την κάλυψη των αναγκών του σεναρίου δημιουργήθηκε μια κυ-
ψέλη, στην οποία αξιοποιήθηκε ο τοίχος της για την ανάρτηση οδηγιών και 
σχετικού εκπαιδευτικού υλικού, το e-me content και η δυνατότητα ανάθεσης 
εργασίας (e-me assignments). Οι μαθητές της τάξης ήταν εξοικειωμένοι στη 
χρήση των παραπάνω δυνατοτήτων και εργαλείων.  
 
ΦΑΣΗ 1: Προσανατολισμός – Αρχική Αξιολόγηση 
Δραστηριότητα 1 (σύγχρονη, προβλεπόμενη διάρκεια 12’): Breakout 
Sessions, padlet 

Ο εκπαιδευτικός αφού αντάλλαξε τους σχετικούς χαιρετισμούς με τους 
μαθητές του, έστειλε σε όλους μέσω της δυνατότητας Chat που προσφέρει η 
πλατφόρμα Webex έναν σύνδεσμο στην εφαρμογή padlet, που είχε προετοι-
μάσει ειδικά για τις ανάγκες της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Ο εκπαι-
δευτικός ζήτησε από τους μαθητές του να ανοίξουν σε ένα παράθυρο του 
προγράμματος περιήγησής τους (browser) το περιβάλλον εργασίας του padlet 
(βλ. Εικόνα 7), γιατί θα το χρειαζόντουσαν στη συνέχεια. 
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Εικόνα 7: https://padlet.com/inoitsis/vmmw8g4bsec5bz9g 

Ο εκπαιδευτικός άφησε ελεύθερους τους μαθητές να ολοκληρώσουν την 
αποστολή τους, κάνοντας όμως μια σύντομη επίσκεψη στην κάθε ομάδα για 
να διαπιστώσει ότι η δραστηριότητα υλοποιούνταν όπως την είχε σχεδιάσει 
και να υποστηρίξει κάποια ομάδα εάν χρειαζόταν ή εάν αντιμετώπιζε κάποιο 
πρόβλημα. Γενικά κρίθηκε σκόπιμο σε αυτή τη φάση του προσανατολισμού 
οι μαθητές να έχουν μεγάλο βαθμό αυτονομίας, ώστε να εκφράσουν και να 
αναδείξουν ελεύθερα τις ιδέες τους.  

Με τη λήξη της διαδικασίας Breakout Session η κάθε ομάδα ανακοίνωσε 
στην ολομέλεια της τάξης τα αποτελέσματα της αποστολής της. Ο εκπαιδευ-
τικός αξιοποίησε τις «κρίσιμες πληροφορίες κλειδιά» και προσανατόλισε τη 
συζήτηση, ώστε να αναδείξει την έννοια της γωνίας και να προετοιμάσει τους 
μαθητές για τη δεύτερη δραστηριότητα.\ 

 
Δραστηριότητα 2 (σύγχρονη, προβλεπόμενη διάρκεια 3’): POLLING 

O εκπαιδευτικός ζήτησε από τους μαθητές του να απαντήσουν σε ένα σύ-
ντομο ερωτηματολόγιο τριών ερωτήσεων με τη δυνατότητα δημοσκόπησης 
(Polling) στη πλατφόρμα Webex, για να διερευνήσει τις πρώιμες ιδέες των 
μαθητών του για τα είδη των γωνιών, όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα και 
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να συλλέξει στοιχεία ατομικά για κάθε μαθητή και συνολικά σε επίπεδο τά-
ξης (βλ. Εικόνα 8). 

 

 

(Εικόνα 8) 

ΦΑΣΗ 2: Ανάδειξη-Αναδόμηση των ιδεών των μαθητών 
Δραστηριότητα 3 (εναλλασσόμενη: σύγχρονη διάρκεια 30’ & ασύγχρονη, 
διάρκεια 20’): Φύλλο Εργασίας 1 (δυναμικό διαδραστικό φύλλο εργα-
σίας σε MS Word) 

Ο εκπαιδευτικός με τη δυνατότητα διαμοιρασμού της οθόνης παρουσίασε 
στους μαθητές του το Φύλλο Εργασίας 1 (στο ψηφιακό διαδραστικό περι-
βάλλον του ΜS Word). Όπως θα φανεί από τις σχετικές εικόνες που παρατί-
θενται παρακάτω, στο συγκεκριμένο διαδραστικό φύλλο εργασίας παρουσιά-
στηκε στους μαθητές το διδακτικό υλικό με διάφορες δυνατές παραλλαγές. 
Αυτό έγινε εφικτό με την τροποποίηση των διαφόρων παραγόντων που συν-
θέτουν το μοντέλο που αναπαριστά τα δομικά στοιχεία της έννοιας της γω-
νίας και το σχετικό ψηφιακό εικονικό μοιρογνωμόνιο (λ.χ. αυξομείωση του 
μήκους των πλευρών της γωνίας, αλλαγή του προσανατολισμού του μοιρο-
γνωμονίου, σύνθεση διαδοχικών γωνιών με δοσμένα ευθύγραμμα τμήματα 
κτλ.). Στόχος της δραστηριότητας ήταν να προκαλέσει τη σκέψη των μαθη-
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τών, ώστε να επιστρατεύσουν τις γνώσεις τους και τις προσωπικές στρατηγι-
κές μάθησης, ώστε να αναδείξουν και να δοκιμάσουν τις ιδέες που έχουν οι-
κοδομήσει για τη μέτρηση και ταξινόμηση των γωνιών σύμφωνα με το μέτρο 
τους. Σημαντικό σε αυτή τη φάση ήταν ο βαθμός ελευθερίας που δόθηκε 
στους μαθητές για να αυτενεργήσουν και να αλληλεπιδράσουν με το γεωμε-
τρικό υλικό και μεταξύ τους. Σύμφωνα πάντα με την εποικοδομητική προ-
σέγγιση της γνώσης, ο μαθητής κατασκευάζει τα δικά του νοήματα και μπο-
ρεί να οδηγηθεί σε αναδόμησή τους μετά από συνθήκες γνωστικής σύγκρου-
σης, όταν διαπιστώσει ο ίδιος ότι δεν είναι λειτουργικές οι δομές που έχει ήδη 
κατασκευάσει (Κόκκοτας,1998; Driver et al, 1999). Κλειδί, επομένως, για 
την αποτελεσματικότητα της διδακτικής αυτής προσέγγισης είναι η αυτενέρ-
γεια και η όσο το δυνατόν αυτόνομη εργασία των μαθητών. Παρακάτω πα-
ρατίθενται μια σχετική εικόνα (βλ. Εικόνα 9) και το περιεχόμενο του πρώτου 
διαδραστικού φύλλου εργασίας για να γίνει καλύτερα κατανοητό το περιβάλ-
λον και ο τρόπος με τον οποίο συνεργάστηκαν οι μαθητές και ο εκπαιδευτι-
κός για να υλοποιήσουν τους στόχους του διδακτικού σεναρίου: 
 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΜΕΤΡΩ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ ΓΩΝΙΕΣ ΜΕ ΤΟ 
ΜΟΙΡΟΓΝΩΜΟΝΙΟ 
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(Εικόνα 9) 

Με το παραπάνω φύλλο εργασίας δυναμικής Γεωμετρίας επιχειρήθηκε να 
αναδειχθούν οι ιδέες των μαθητών για τα βασικά δομικά στοιχεία της έννοιας 
της γωνίας. Η διδακτική προστιθέμενη αξία που κατάφερε να δώσει ήταν ότι 
συγκρότησε ένα δυναμικό περιβάλλον αναπαράστασης και διερεύνησης της 
διαδικασίας μέτρησης μιας γωνίας με το μοιρογνωμόνιο. Ο εκπαιδευτικός και 
κάθε μαθητής στη συνέχεια μπορούσε με τη βοήθεια του ποντικιού του να 
αυξομειώσει το άνοιγμα και το μήκος των πλευρών της γωνίας. Ο εκπαιδευ-
τικός με κατάλληλες ερωτήσεις ενθάρρυνε και κινητοποίησε τους μαθητές 
του να εμπλακούν ενεργά στη δραστηριότητα, ζητώντας τους να διατυπώ-
σουν τις ιδέες τους σχετικά με τα βασικά δομικά στοιχεία της γωνίας και τους 
προετοίμασε για να ανακαλύψουν και να εμπεδώσουν τη διαδικασία μέτρη-
σης μιας γωνίας. Κρίθηκε ιδιαίτερα χρήσιμο το ότι οι μαθητές με την καθο-
δήγηση του δασκάλου τους χρησιμοποίησαν τα πραγματικά τους μοιρογνω-
μόνια εφαρμόζοντάς τα κατάλληλα πάνω στην οθόνη (βλ. ενδεικτικά Εικόνα 
22). Οι μαθητές συνδυάζοντας το πραγματικό με το εικονικό μοιρογνωμόνιο 
κατάφεραν να αλληλεπιδράσουν καλύτερα με το γεωμετρικό περιεχόμενο και 
έτσι διευκολύνθηκε και έγινε πιο ομαλή η διαδικασία μετάβασης από το 
πραγματικό, στο εικονικό και στο αφηρημένο επίπεδο σκέψης τους. Ο εκπαι-
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δευτικός είχε προβλέψει τις τυχόν δυσκολίες που θα αντιμετώπιζαν οι μαθη-
τές του και με κατάλληλη καθοδήγηση και υποστήριξη ανατροφοδοτούσε τις 
στρατηγικές σκέψης και εργασίας που ανέπτυξαν.  

Όταν ολοκληρώθηκε η δραστηριότητα στην ολομέλεια της τάξης ο εκπαι-
δευτικός έδωσε τη δυνατότητα στον κάθε μαθητή μέσω της e-me assignments 
να εργαστεί μόνος του με το φύλλο εργασίας και τις δραστηριότητες που αυτό 
περιείχε. Ο εκπαιδευτικός ζήτησε από τους μαθητές να οδηγηθούν στον τοίχο 
της κυψέλης τους στην e-me και να βρουν το σχετικό μήνυμα (βλ. Εικόνες 
10,11 & 12) που τους είχε στείλει, (πατώντας την σχετική καμπανούλα).  

 

 
 

(Εικόνα 10) 
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(Εικόνα 11) 

 

(Εικόνα 12) 
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Ειδικότερα, με την παραπάνω εργασία που τους ανέθεσε ο εκπαιδευτικός 
μέσω του e-me assignments ζήτησε από τους μαθητές να πειραματιστούν μό-
νοι τους για 20 λεπτά με τις δεξιότητες χρήσης του εικονικού μοιρογνωμο-
νίου. Τα παιδιά αν και χρειάστηκε να αλλάξουν οθόνη για να εργαστούν α-
τομικά στο διδακτικό περιβάλλον του Φύλλου εργασίας 1 (MS Word) συ-
νέχισαν να έχουν ακουστική επαφή με το περιβάλλον της Webex  και είχαν 
την επιλογή να επιστρέψουν σε αυτό για να ζητήσουν βοήθεια από τον δά-
σκαλό τους όποτε το χρειάζονταν. Ο εκπαιδευτικός μπορούσε έτσι να ασχο-
ληθεί με τους μαθητές που χρειάζονταν περισσότερη ή εξειδικευμένη βοή-
θεια και ενθάρρυνση. Παράλληλα έδινε γενικές οδηγίες σε όλους τους μαθη-
τές του, κάποιες παροτρύνσεις και υπενθύμιζε τον χρόνο, όπως θα έκανε και 
στο δια ζώσης μάθημα κατά τη διάρκεια της εξατομικευμένης εργασίας των 
μαθητών του στην πραγματική τάξη. Συνεργάστηκε μάλιστα με την εκπαι-
δευτικό της παράλληλης στήριξης για να συνεργαστεί με τους μαθητές που 
υποστήριζε μέσω της δυνατότητας Breakout Session, στο πλαίσιο πάντοτε 
της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Οι μαθητές αφού ολοκλήρωσαν την α-
ποστολή τους επέστρεψαν στην ολομέλεια και μπόρεσαν να ανταλλάξουν τις 
εμπειρίες τους με τους συμμαθητές τους και τον δάσκαλό τους.  

Στο πλαίσιο της εποικοδομητικής διδακτικής προσέγγισης, η συγκεκρι-
μένη δραστηριότητα είχε ως στόχο να προκαλέσει την αυτόνομη ενεργή 
δράση και τον λόγο των μαθητών (Κόκκοτας,1998; Driver et al, 1999). Ο 
διδάσκοντας ενθάρρυνε τους μαθητές του να εμπλακούν ενεργά στις διαδι-
κασίες για να δοκιμάσουν τις ιδέες και τις δεξιότητες τους. Σε κάποιους από 
αυτούς μάλιστα έδωσε τη δυνατότητα να ανταλλάξουν ρόλους, δηλαδή οι 
μαθητές έδιναν τις οδηγίες και ο εκπαιδευτικός εκτελούσε τις ενέργειες και 
εφάρμοζε και αναδείκνυε τις ιδέες ή τις στρατηγικές που πρότειναν. Η αλλη-
λεπίδραση των μαθητών, του εκπαιδευτικού και του διδακτικού γεωμετρικού 
περιεχομένου ήταν το ζητούμενο στη συγκεκριμένη διδακτική φάση (Τουμά-
σης, 1994; Περδικάρης, 1999; Ντζιαχρήστος & Ζαράνης, 2002; Φιλίππου & 
Χρίστου, 2005; van de Walle, 2007). Ο αντικειμενικός στόχος ήταν να δη-
μιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για να αναδειχθούν οι όποιες παρανο-
ήσεις μετέφεραν οι μαθητές σε σχέση με την έννοια και τη διαδικασία μέτρη-
σης και ταξινόμησης των γωνιών ανάλογα με το μέτρο τους. Ακόμη με την 
πρόκληση καταστάσεων γνωστικής σύγκρουσης προκλήθηκε η διαδικασία 
αποδόμησης και μετασχηματισμού των πρώιμων εναλλακτικών αντιλήψεων 
και ιδεών των μαθητών. Αυτή η διαδικασία διευκολύνθηκε με κατάλληλες 
ερωτήσεις από τον εκπαιδευτικό αλλά και από το δυναμικό διδακτικό περι-
βάλλον που δημιουργήθηκε με τις δυνατότητες των ΤΠΕ και της Δυναμικής 
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Γεωμετρίας, επιτυγχάνοντας τη δυναμική αναπαράσταση των σχετικών πλη-
ροφοριών και των εννοιών. Στο ίδιο πλαίσιο πρέπει να συνυπολογιστεί και η 
ποικιλία των εργαλείων που προσέφεραν οι πλατφόρμες της σύγχρονης και 
ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης της Webex (Αναστασιάδης, 2021) 
και της e-me (Μεγάλου και συν. 2021), οι οποίες με τον κατάλληλο συνδυα-
σμό τους κατάφεραν να δημιουργήσουν το απαραίτητο διδακτικό περιβάλλον 
επικοινωνίας και συνεργασίας των μαθητών με τον εκπαιδευτικό και το γεω-
μετρικό περιεχόμενο.  

Η δραστηριότητα αυτή συνεχίστηκε ουσιαστικά και ολοκληρώθηκε κατά 
τη διάρκεια της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι μαθητές μετά 
τη σχετική ανατροφοδότηση που πήραν κατά τη διάρκεια της σύγχρονης φά-
σης της δραστηριότητας (διαμορφωτική αξιολόγηση), είχαν τη δυνατότητα 
να ξαναδούν και να επιβεβαιώσουν ή να διορθώσουν τους σχετικούς πίνακες 
στο φύλο εργασίας τους «με την άνεση και την ησυχία τους» κατά την ασύγ-
χρονη φάση της δραστηριότητας. Με αυτόν τον τρόπο δόθηκε μια δεύτερη 
ευκαιρία και αρκετός χρόνος στον κάθε μαθητή να ολοκληρώσει με επιτυχία 
την εργασία του. Η διαχείριση του χρόνου εξάλλου είναι ένας κρίσιμος πα-
ράγοντας για την αποτελεσματικότητα και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας (Νοΐτσης, 2020). Οι μαθητές ολοκλήρωσαν και τυπικά την ερ-
γασία τους αφού έστειλαν το σχετικό φύλλο εργασίας συμπληρωμένο, μέσω 
της δυνατότητας που τους προσφέρει το εργαλείο e-me assignments. Ο εκ-
παιδευτικός με αυτόν τον τρόπο είχε τη δυνατότητα να αξιολογήσει ατομικά 
τις προσπάθειες του κάθε μαθητή και να του στείλει τη σχετική ανατροφοδό-
τηση. Το εργαλείο e-me assignments κρίθηκε κατάλληλο και εξαιρετικά χρή-
σιμο για τη δυνατότητα ανάθεσης και αξιολόγησης των ατομικών εργασιών 
των μαθητών (Μεγάλου και συν. 2021). 

 
Δραστηριότητα 4, (σύγχρονη, προβλεπόμενη διάρκεια 15’): αξιοποίηση 
του New Whiteboard στην πλατφόρμα Webex 

Το εργαλείο New Whiteboard επέτρεψε στους μαθητές και στον εκπαιδευ-
τικό να αλληλεπιδράσουν σε ένα κοινόχρηστο πίνακα προσομοιάζοντας τον 
πίνακα της πραγματικής τάξης (Αναστασιάδης, 2021). Το συγκεκριμένο ερ-
γαλείο επέτρεψε στον εκπαιδευτικό να σχεδιάσει γωνίες, να προσθέσει κεί-
μενο και να τις αντιστοιχίσει μεταφέροντάς τα εύκολα με το ποντίκι σύμφωνα 
πάντα με τις υποδείξεις των μαθητών του.  
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(Εικόνα 13) 

 

(Εικόνα 14) 

Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα οι μαθητές κλήθηκαν να εφαρμόσουν 
τις ιδέες τους, τις αντιλήψεις τους και τις δεξιότητές τους που αναδείχτηκαν 
με την προηγούμενη δραστηριότητα. Ο εκπαιδευτικός είχε τη δυνατότητα να 
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αλληλεπιδράσει με τους μαθητές του περισσότερο στοχευμένα, αξιοποιώντας 
τις παρατηρήσεις του σχετικά με τις δυσκολίες και παρανοήσεις που εντόπισε 
στους μαθητές του στις προηγούμενες δραστηριότητες και ουσιαστικά προ-
έβη σε πιο εξειδικευμένες διαμορφωτικές παρεμβάσεις ανατροφοδότησης 
και ενίσχυσης των μαθητών του.  

Ειδικότερα, ο εκπαιδευτικός σχεδίασε στο περιβάλλον του New 
Whiteboard διάφορες γωνίες και οι μαθητές με τη βοήθεια του πραγματικού 
μοιρογνωμονίου τους ή του γνώμονά τους που τον εφάρμοζαν κατάλληλα 
πάνω στην οθόνη τους μετρούσαν τις γωνίες, ανακάλυπταν το μέτρο τους και 
τις ταξινομούσαν σε ορθές, αμβλείες και οξείες. Η δραστηριότητα αυτή βοή-
θησε τους μαθητές να ξεπεράσουν οποιοδήποτε γνωστικό εμπόδιο αντιμετώ-
πισαν με τη χρήση του εικονικού μοιρογνωμονίου στην προηγούμενη δρα-
στηριότητα και να το ταυτίσουν καλύτερα με το πραγματικό μοιρογνωμόνιο. 
Ακόμη τους δόθηκε η ευκαιρία να εφαρμόσουν-δοκιμάσουν τις ιδέες τους 
και να τις επιβεβαιώσουν ή να εμπλακούν εκ νέου, αν αυτό ήταν αναγκαίο, 
στη διαδικασία της γνωστικής σύγκρουσης και αποδόμησης.  

Στόχος, επομένως, και αυτής της δραστηριότητας ήταν να προκαλέσει και 
πάλι συνθήκες αλληλεπίδρασης των μαθητών μεταξύ τους, με τον εκπαιδευ-
τικό και το γεωμετρικό περιεχόμενο, αλλά και να δώσει τη δυνατότητα για 
μια πρωτότυπη χρήση των πραγματικών εργαλείων μέτρησης (μοιρογνωμο-
νίου και γνώμονα) ώστε οι μαθητές να μη μείνουν προσκολλημένοι στο ει-
κονικό μοιρογνωμόνιο. Οι δραστηριότητες που καταφέρνουν να συνδυάσουν 
πραγματικές καταστάσεις και εργαλεία, με εικονικά μοντέλα, βοηθούν τα 
παιδιά να ξεπεράσουν πιο εύκολα τα όποια γνωστικά εμπόδια που τους δυ-
σκολεύουν και να περάσουν έτσι πιο εύκολα από τον πραγματικό στον εικο-
νικό και στον αφηρημένο τρόπο σκέψης (Δημητριάδης, 2015), που είναι και 
γενικός στόχος της μαθηματικής εκπαίδευσης (Perry & Dockett, 2002). Τέ-
τοιου είδους δραστηριότητες μπορούν να υποστηρίξουν και τους μαθητές με 
μαθησιακά προβλήματα που χρειάζονται διαφοροποιημένες διδακτικές τεχνι-
κές και περισσότερες ευκαιρίες να εργαστούν με πραγματικό (χειραπτικό υ-
λικό και εργαλεία), ώστε να υποστηριχτούν και να ξεπεράσουν τις δυσκολίες 
που τους δημιουργούν τα εικονικά μοντέλα στο πλαίσιο της διαφοροποιημέ-
νης διδασκαλίας (Tomlinson, 2001).  
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Φάση 3: Εφαρμογή 
Δραστηριότητα 5 (ασύγχρονη, προβλεπόμενη διάρκεια 10’): Φύλλο Ερ-
γασίας 2, Μέτρηση της κλίσης του πύργου της Πίζας, e-me assignments 

Στη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να πειραματι-
στούν μόνοι τους με ένα δυναμικό διαδραστικό φύλλο εργασίας και να εφαρ-
μόσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που οικοδόμησαν και να μετρήσουν–
ανακαλύψουν την κλίση του πύργου της Πίζας. Αυτό έγινε ουσιαστικά με το 
διαδραστικό Φύλλο Εργασίας 2, στο διαδραστικό περιβάλλον του οποίου οι 
μαθητές πειραματίστηκαν μόνοι τους, με τη δυνατότητα μετακίνησης των 
δύο πλευρών της γωνίας σε σχέση με το εικονικό μοιρογνωμόνιο και τον ά-
ξονα συμμετρίας του πύργου της Πίζας (Εικόνα 15). Ειδικότερα με τη δυνα-
τότητα e-me assignments o εκπαιδευτικός ανέθεσε  στους μαθητές του τη 
συγκεκριμένη εργασία, μαζί με αναλυτικές οδηγίες και το Φύλλο Εργασίας 
2 (Εικόνα 15) με το οποίο εργάστηκαν:  
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: Μέτρηση της κλίσης του πύργου της Πίζας (3) 

 

 

(Εικόνα 15) 

Κάθε μαθητής δέχτηκε προσωπικά το παρακάτω μήνυμα για την εργασία 
που τους είχε ανατεθεί (Εικόνες 16,17 & 18) και αφού διάβασαν τις οδηγίες 
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του δασκάλου τους, ολοκλήρωσαν την εργασία τους (ασύγχρονα) συμπλη-
ρώνοντας τα σχετικά πεδία και στη συνέχεια υπέβαλαν την απάντησή τους 
στον δάσκαλό τους, έχοντας τη δυνατότητα να επισυνάψουν και το συμπλη-
ρωμένο φύλλο εργασίας. Ο εκπαιδευτικός με αυτόν τον τρόπο είχε τη δυνα-
τότητα να αξιολογήσει την ατομική προσπάθεια των μαθητών του και να 
στείλει την ανατροφοδότηση στον κάθε μαθητή ξεχωριστά. 

 

 

(Εικόνα 16) 
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(Εικόνα 17) 

 

(Εικόνα 18) 
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Δραστηριότητα 6: Τοίχος κυψέλης στην e-me- εκπαιδευτική εφαρμογή 
από το Φωτόδεντρο (ασύγχρονη, προβλεπόμενη διάρκεια 10’):  
Η εργασία των μαθητών οργανώθηκε με γραπτές οδηγίες στη σχετική ανάρ-
τηση στην Κυψέλη της e-me (Εικόνα 19), με τις οποίες καθορίστηκε και ο 
χρόνος μέσα στον οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί η εργασία τους. Οι μαθητές 
αξιοποίησαν την παρακάτω εφαρμογή από το Φωτόδεντρο για να ανακαλύ-
ψουν τις απαντήσεις. Η ανατροφοδότηση έγινε με νέα σχετική ανάρτηση του 
εκπαιδευτικού. 
 

 

(Εικόνα 19) 

Η παρακάτω εφαρμογή από το Φωτόδεντρο (Εικόνα 20) αξιοποιήθηκε 
για να εφαρμόσουν οι μαθητές τις ιδέες τους. 
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Εικόνα 20:Εξωτερικός σύνδεσμος: http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1829 

Φάση 4 Αναστοχασμός-Τελική Αξιολόγηση (Αυτοαξιολόγηση) 
Δραστηριότητα Αναστοχασμού 7: (ασύγχρονη, προβλεπόμενη διάρκεια 
10’), Τοίχος κυψέλης στην e-me (https://e-me.edu.gr/groups/101dim-thess-
d1/wall). 

Οι μαθητές ενισχύθηκαν με σχετικό υλικό που αναρτήθηκε στην κυψέλη 
της e-me. To υλικό αυτό περιελάμβανε σχετικές εικόνες, βίντεο και εκπαι-
δευτικές εφαρμογές, που τους ενθάρρυνε και τους υποστήριξε στη διαδικασία 
του αναστοχασμού και αυτοαξιολόγησης. Ειδικότερα το περιεχόμενο της 
σχετικής ανάρτησης στην κυψέλη, που υποστήριξε τη διαδικασία της ασύγ-
χρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του σεναρίου είναι το ακόλουθο: 
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(Εικόνα 21) 
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Δραστηριότητες τελικής αξιολόγησης-σχετικοί σύνδεσμοι 
Δραστηριότητα 8 (ασύγχρονη, προβλεπόμενη διάρκεια 5’): e-me content  

Η τελική ατομική αξιολόγηση του σεναρίου έγινε με κατάλληλες ασκή-
σεις που σχεδιάστηκαν ειδικά από τον εκπαιδευτικό με εργαλεία του e-me 
content (Multiple Choice, True False Question, Quiz κτλ. (βλ. Εικόνα 21) 
αλλά και με έτοιμο εκπαιδευτικό λογισμικό (Εικόνα 22). Οι μαθητές βρήκαν 
τους σχετικούς συνδέσμους για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία της τελικής 
αξιολόγησης σε σχετική ανάρτηση στον τοίχο της κυψέλης στην e-me: 
https://e-me.edu.gr/groups/101dim-thess-d1/wall. 

 
Σχετικό παράδειγμα «Είδος γωνιών 4», σύνδεσμος e-me content: 
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin.php?page=h5p&task=show&id 
=931855 

 

 

(Εικόνα 22) 

Όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα ο μαθητής μπόρεσε να πάρει άμεση 
ανατροφοδότηση και να επαναλάβει όσες φορές επιθυμούσε τις σχετικές α-
σκήσεις. O εκπαιδευτικός είχε τη δυνατότητα να δει τις απαντήσεις των μα-
θητών μέσα από τις δυνατότητες που προσφέρει το e-content και συγκεκρι-
μένα με την επιλογή «Δραστηριότητα χρηστών». Έτσι ο εκπαιδευτικός είχε 
στη διάθεσή του αναλυτικά στοιχεία από τη δραστηριότητα των μαθητών 
τους και για κάθε συγκεκριμένο είδος γωνίας. 
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Με αυτόν τον τρόπο ο εκπαιδευτικός είχε τη δυνατότητα να συγκρίνει τα 
δεδομένα  της τελικής αξιολόγησης με αυτά της αρχικής αξιολόγησης (από 
το Polling, βλ. σελ. 9) για τον κάθε μαθητή ξεχωριστά και μπόρεσε να σχε-
διάσει εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για να τους παρέχει στοχευμένη και δια-
φοροποιημένη υποστήριξη.  Παρακάτω παρατίθενται οι σχετικοί σύνδεσμοι: 

 
 e-me content: (Multiple Choice, True False Question, Quiz) 
σχετικοί εσωτερικοί σύνδεσμοι:  
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed& 

id=935017 
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed& 

id=906982 
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin.php?page=h5p&task=show& 

id=906982 
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin.php?page=h5p&task=show&id 

=931855 
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed& 

id=943177 
 
 Εφαρμογή εικονικής προσομοίωσης για τη μέτρηση γωνιών: 

Η εφαρμογή αυτή έχει ως στόχο να εφαρμόσουν οι μαθητές τις ιδέες που 
οικοδόμησαν σχετικά με την έννοια της γωνίας και να ενισχύσουν τις δεξιό-
τητες μέτρησης της γωνίας. 

Εξωτερικός σύνδεσμος: https://www.mathplayground.com/measuringan 
gles.html 
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(Εικόνα 23) 

Διδακτικά αποτελέσματα και αποτίμηση της διδακτικής αξιοποίησης 
των διαδραστικών φύλλων εργασίας 

Τα διαδραστικά φύλλα εργασίας διευκόλυναν τον διδάσκοντα και τους 
μαθητές να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν στο νέο διδακτικό περι-
βάλλον που δημιουργήθηκε με την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευ-
σης και να παράγουν σημαντικά διδακτικά αποτελέσματα. Ειδικότερα, έδω-
σαν τη δυνατότητα να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν στοχευμένες δια-
μορφωτικές παρεμβάσεις, οι οποίες συνέβαλαν, ώστε να ξεπεραστούν τα 
γνωστικά εμπόδια που δυσκολεύουν την οικοδόμηση των εννοιών και την 
απόκτηση των σχετικών δεξιοτήτων. Οι μαθητές έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον 
και παρακινήθηκαν να εμπλακούν σε διαδικασίες διερευνητικής μάθησης και 
οικοδόμησης της γνώσης. Αρκετοί ήταν οι μαθητές που από την πρώτη 
στιγμή διεπαφής με τα συγκεκριμένα διαδραστικά φύλλα εργασίας ρώτησαν 
αυθόρμητα τον διδάσκοντα που μπορούν να τα βρουν, εκφράζοντας την επι-
θυμία να πειραματιστούν με αυτά. Ο διδάσκοντας με τις δυνατότητες που 
προφέρουν οι πλατφόρμες της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκ-
παίδευσης, και συγκεκριμένα η Webex και η e-me (κυψέλη), έδωσε τη δυνα-
τότητα στους μαθητές του να έχουν άμεση πρόσβαση και να πειραματιστούν 
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με τα σχετικά φύλλα εργασίας. Η ανταπόκριση των παιδιών ήταν αρκετά με-
γάλη. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές κατάφεραν να οικοδομήσουν τις έν-
νοιες που διδάχτηκαν, να εφαρμόσουν τις δεξιότητες που απόκτησαν και να 
εμπλακούν σε διαδικασίες αναστοχασμού. Τα διαδραστικά φύλλα εργασίας 
συνέβαλαν αποτελεσματικά και στη διαδικασία αυτοεκπαίδευσης, αυτοαξιο-
λόγησης και αυτορρύθμισης των μαθητών. Τα διαδραστικά φύλλα εργασίας 
συνέβαλαν ουσιαστικά και στις τρεις φάσεις αξιολόγησης, αρχική, διαμορ-
φωτική, τελική (Νοΐτσης, 2020). Η τελική αξιολόγηση των δραστηριοτήτων 
ολοκληρώθηκε με την αποστολή των σχετικών ατομικών εργασιών των μα-
θητών μέσω της δυνατότητας e-me assignments και του e-me content. Αξιο-
σημείωτο είναι να τονιστεί η ατομική καταγραφή των επιδόσεων για τον κάθε 
μαθητή ξεχωριστά και η δυνατότητα ανατροφοδότησής του από τον εκπαι-
δευτικό. Τα αποτελέσματα κάλυψαν τους διδακτικούς στόχους που είχαν τε-
θεί κατά τη φάση του σχεδιασμού του διδακτικού σεναρίου. Είναι σημαντικό 
να επισημανθεί ότι με τη βοήθεια των διαδραστικών φύλλων εργασίας περιο-
ρίστηκαν τα προβλήματα επικοινωνίας και συνεργασίας που υπάρχουν γε-
νικά στο  περιβάλλον της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τα διαδραστικά 
φύλλα εργασίας εφαρμόστηκαν και υποστήριξαν τις διδακτικές ανάγκες συ-
νολικά οχτώ (8) διδακτικών ωρών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.  

Τα διαδραστικά φύλλα εργασίας που σχεδιάζονται σε λογισμικό γενικής 
χρήσης (λ.χ. MS Word, Excel, PowerPoint) μπορούν να υποστηρίξουν απο-
τελεσματικά τη διδασκαλία με τη βοήθεια των ΤΠΕ και να καλύψουν τις δι-
δακτικές ανάγκες σε πραγματικές συνθήκες τάξης ή εξ αποστάσεως εκπαί-
δευσης. Συμβάλλουν στην υλοποίηση αλληλεπιδραστικών δραστηριοτήτων 
διερευνητικής και εποικοδομητικής μάθησης. Είναι φιλικά στον τελικό 
χρήση και δεν απαιτούν ιδιαίτερες εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες. Τα 
συγκεκριμένα διαδραστικά φύλλα εργασίας είναι κατάλληλα για να χρησιμο-
ποιηθούν από τον τεχνικό εξοπλισμό προβολής της κανονικής τάξης, του δια-
δραστικού πίνακα, του εργαστηρίου των Νέων Τεχνολογιών αλλά και από τις 
πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.  

Επιπλέον το συγκεκριμένο πείραμα εφαρμογής των διαδραστικών φύλλων 
εργασίας σε πραγματικές συνθήκες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ενίσχυσε θε-
τικά τις στάσεις και τις απόψεις των συμμετεχόντων για τη διδακτική αξία 
των εργαλείων αυτών, για το μάθημα της Γεωμετρίας αλλά και για την εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση. Ειδικότερα, κατάφεραν να διευκολύνουν τις διδα-
κτικές διαδικασίες της διδασκαλίας από απόσταση, έκαναν πιο κατανοητή 
και ελκυστική τη διδασκαλία της Γεωμετρίας, μείωσαν τα γνωστικά προβλή-
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ματα που εμποδίζουν την οικοδόμηση των εννοιών της Γεωμετρίας, βοήθη-
σαν τους μαθητές να αναδείξουν, να αξιολογήσουν, να εφαρμόσουν και να 
αναδομήσουν τις ιδέες τους, παράγοντας σημαντικά μαθησιακά αποτελέ-
σματα. Προετοίμασαν ακόμη το έδαφος για να οικοδομήσουν καινούριες έν-
νοιες, όπως της διχοτόμου, των παραπληρωματικών γωνιών, της πρόσθεσης 
γωνιών, της κλίμακας κτλ. Το πιο εντυπωσιακό δεδομένο ίσως είναι ότι ανέ-
πτυξαν τη δημιουργική φαντασία των μαθητών, οι οποίοι παρακινήθηκαν και 
κατασκεύασαν και πρότειναν τα δικά τους μοντέλα αλλά και ανακάλυψαν 
νέες έννοιες, όπως της διχοτόμου μιας γωνίας (Εικόνα 24 & 25). 

Θα είχε ενδιαφέρον να διερευνηθούν στο μέλλον οι δυνατότητες διδακτι-
κής αξιοποίησης των διαδραστικών φύλλων εργασίας με τη χρήση του δια-
δραστικού πίνακα σε πραγματικές συνθήκες τάξης σε συνδυασμό με τις κλα-
σικές διδακτικές πρακτικές (λ.χ. γεωμετρικές κατασκευές στο τετράδιο του 
μαθητή με τη χρήση χάρακα ή με τη χρήση χειραπτικού υλικού καθημερινής 
χρήσης). 

 

 

(Εικόνα 24) 
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(Εικόνα 25) 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η εμφάνιση της πανδημίας covid – 19 έφερε αλλαγές στην εκπαιδευτική πράξη, 

καθώς η δια ζώσης διδασκαλία δεν ήταν εφικτή για ένα μεγάλο διάστημα. Εξαιτίας 
αυτού του γεγονότος αναζητήθηκαν νέες μέθοδοι επικοινωνίας εκπαιδευτικών και 
μαθητών. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση υπήρξε η αφορμή για να αναπτυχθεί μια 
συνεργασία σχολείων, του 2/θ Δημοτικού Σχολείου Σαρακηνών Πέλλας και του 6/θ 
Δημοτικού Σχολείου Σκουροχωρίου Ηλείας. Διοργανώθηκε από τους εκπαιδευτι-
κούς και μαθητές των δύο σχολείων εξ αποστάσεως χριστουγεννιάτικη γιορτή και η 
συνεργεία επεκτάθηκε στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με την τοπική ιστο-
ρία των δύο χωριών.  
Λέξεις – κλειδιά: Συνεργατική μάθηση, συνεργεία σχολείων, εξ αποστάσεως εκ-
παίδευση, τοπική ιστορία 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ευρεία χρήση των νέων τεχνολογιών στις μέρες μας, η ανάπτυξη των 
κοινωνικών δικτύων μεταξύ της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και η ανα-
γκαστική, λόγω της πανδημίας, χρήση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έχουν 
δώσει μεγάλη ώθηση στις διασχολικές συνεργασίες και μια διαφορετική 
διάσταση στην προσπάθεια επικοινωνίας και κοινών δράσεων μεταξύ των 
σχολικών μονάδων τόσο σε επίπεδο μαθητών όσο και εκπαιδευτικών. Οι συ-
νεργείες μεταξύ των σχολείων σε παγκόσμιο επίπεδο έχει αποδειχθεί ότι συμ-
βάλει στη γνωριμία με νέες και διαφορετικές κουλτούρες.  

Τα οφέλη της επικοινωνίας των μαθητών διαφορετικών σχολείων είναι 
σημαντικά γιατί όχι μόνο προωθείται η συνεργατική μάθηση (Ματσαγγού-
ρας, 2008) αλλά ταυτόχρονα καταρρίπτονται τα γεωγραφικά όρια (Burns, 
2003), αυξάνεται το ενδιαφέρον των μαθητών για τη μαθησιακή διαδικασία 
(Σιάσιος, 2016) και αναπτύσσεται η κριτική τους σκέψη, καθώς στο συνερ-
γατικό περιβάλλον προωθείται ο διάλογος μέσω της διάχυσης ιδεών 
(Gokhale, 1995). 
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Σύμφωνα με τη Gouseti (2013, σελ. 379) «ένα ευρύτερο μοντέλο συνερ-
γασίας περιλαμβάνει πρωτοβουλίες που λαμβάνονται σε διεθνές επίπεδο και 
στοχεύουν να ξεπεράσουν τα γεωγραφικά σύνορα και να προωθήσουν ένα 
διάλογο και μία ανταλλαγή κουλτούρων μεταξύ σχολείων σε διεθνές 
επίπεδο». Σύμφωνα με την Belz (2007, σελ. 127) «το κύριο σημείο της εξ 
αποστάσεως επικοινωνίας είναι η χρήση των εργαλείων επικοινωνίας του 
Διαδικτύου (π.χ. email, chat, blogs, videoconferencing) για γλωσσική και 
πνευματική επικοινωνία διαφορετικών ομάδων μαθητών και δασκάλων σε 
επίπεδο ιδρυμάτων για τον σκοπό της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και δια-
πνευματικής συνεργασίας μέσω project». Από τα προαναφερόμενα γίνεται 
αντιληπτό ότι οι νέες τεχνολογίες παρέχουν δυνατότητες επέκτασης της δι-
δασκαλίας έξω από τα όρια μιας σχολικής τάξης και για συνεργασίες σχο-
λείων και μαθητών πέρα από τα σύνορα του Δήμου, του Νομού ακόμη και 
της χώρας. 

Ιδιαίτερα στα ολιγοθέσια σχολεία που ο αριθμός των μαθητών είναι μι-
κρός και η τοποθεσία τους, συνήθως, δυσπρόσιτη δυσχεραίνοντας ακόμη πε-
ρισσότερο τη δια ζώσης συνεργασία με άλλα σχολεία ή φορείς τα οφέλη είναι 
περισσότερα. Η πανδημία απομόνωσε τους μαθητές και στέρησε από τα σχο-
λεία τις εκπαιδευτικές εκδρομές ενώ περιόρισε τόσο τις ενδοσχολικές, όσο 
και τις διασχολικές συνεργασίες. Δημιούργησε όμως νέες προοπτικές, στην 
περίπτωσή μας με την εξ αποστάσεως συνεργασία, η οποία και θεωρήθηκε 
ιδανική, όχι μόνο εξαιτίας της τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων 
αλλά και επειδή ακόμα και η μεγάλη απόσταση που χωρίζει τα σχολεία εκ-
μηδενίστηκε.  

 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Η τοπική ιστορία ως πρόγραμμα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 

Η τοπική ιστορία συνδέει άρρηκτα το παρελθόν με το παρόν. Το αντικεί-
μενο μελέτης της περιλαμβάνει τον λαϊκό πολιτισμό, την καθημερινότητα, τα 
ήθη κι έθιμα του τόπου, καθώς επίσης επισημαίνεται ότι αποτελεί ατομική 
εμπειρία αλλά διεισδύει σε θέματα της γενικής ιστορίας, κάνοντας να διαφαί-
νεται εντονότερο το τοπικό στοιχείο (Ρεπούση, 2000:100).  

Η διδασκαλία της τοπικής ιστορίας συνάδει με την ολιστική προσέγγιση 
της γνώσης και εξυπηρετεί ποικίλους διδακτικούς στόχους σε επίπεδο 
γνώσεων, δεξιοτήτων αλλά και σε επίπεδο στάσεων και συναισθημάτων (Λε-
οντσίνης & Ρεπούση, 2001). Συμβάλει σημαντικά στην κοινωνικοποίηση των 
μαθητών. Αναπτύσσεται το ενδιαφέρον των μαθητών για την τοπική ιστορία 
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και συνάμα η αγάπη για τον τόπο, έτσι δημιουργείται ευαισθησία για τα προ-
βλήματα της τοπικής κοινωνίας και ώθηση για τη συμμετοχή στη επίλυση 
αυτών. Επιπρόσθετα, εμφανίζεται έντονο το ενδιαφέρον για τη διάσωση της 
τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντός της 
(Παληκίδης, 2010).  

Η τοπική ιστορία δε διδάσκεται συστηματικά στα σχολεία αλλά υπάρχει 
η δυνατότητα να ενταχθεί στα προγράμματα της ευέλικτης ζώνης ως αυτοτε-
λές πρόγραμμα πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 

Η επέτειος της συμπλήρωσης των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 
1821 έχει εμπνεύσει το τρέχον σχολικό έτος πολλούς εκπαιδευτικούς να υλο-
ποιήσουν προγράμματα που σχετίζονται όχι μόνο με το 1821 αλλά και γενι-
κότερα με θέματα τοπικής ιστορίας. Οι δράσεις είναι ενταγμένες κυρίως στα 
σχολικά προγράμματα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Τα εκπαιδευτικά ο-
φέλη για τους μαθητές, από τη διδασκαλία της τοπικής ιστορίας, όπως η δια-
θεματική προσέγγιση της γνώσης, η επικοινωνία σχολείου και τοπικής κοι-
νωνίας, η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στη μάθηση (Garvey & Krug, 
1997:106), οι δεξιότητες που αναπτύσσονται με τη μελέτη αυτής, για παρά-
δειγμα αναγνώριση των τύπων σπιτιών, χαρτογράφηση κ.λπ., δεξιότητες που 
αναπτύσσονται με την υλοποίηση των projects μελέτης της τοπικής ιστορίας 
και αφορούν τη συμμετοχή των μαθητών σε μικρές ομάδες έρευνας , όπου 
καλλιεργείται η υπευθυνότητα, η ανάληψη πρωτοβουλιών και η καλλιέργεια 
καλού κλίματος (Ηλιάδου –Τάχου, 2001). 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Περιγραφή διαδικτυακής συνεργασίας Δημοτικών Σχολείων  

Με αφορμή τους ιστορικούς δεσμούς που ενώνουν τη Μακεδονία και την 
Ηλεία, οι εκπαιδευτικοί των Δημοτικών Σχολείων Σαρακηνών και Σκουρο-
χωρίου αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε μια εξ αποστάσεως συνεργασία μεταξύ 
των δύο σχολείων, με κύριο στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών για την το-
πική ιστορία των δύο περιοχών. Οι επιμέρους στόχοι που τέθηκαν αφορού-
σαν:  
 Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων εξ αποστάσεως συνεργασίας, της κριτικής 

σκέψης και του διαλόγου μεταξύ των μαθητών 
 Στη γνωριμία των δεσμών της Μακεδονίας και της Ηλείας από αρχαιοτά-

των χρόνων. 
 Στο συνονθύλευμα των συναισθημάτων της «χαράς της γιορτής» αλλά και 

του ταξιδιού, παρόλο που στην πράξη γίνονται εξ αποστάσεως. 
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 Στην εξοικείωση των μαθητών με την αναζήτηση πληροφοριών σχετικά 
με την ιστορία του τόπου. 

 Στην πληροφόρηση των μαθητών για το μάθημα της Ολυμπιακής Παι-
δείας και τα ιδανικά του αθλητισμού. 

 Το άνοιγμα της δράσης στην κοινωνία και την επικοινωνία με φορείς του 
Υπουργείου Παιδείας αλλά και του Αθλητισμού. 

 Στην αμοιβαία πληροφόρηση από τους μαθητές των δύο Δημοτικών Σχο-
λείων για τους τοπικούς ήρωες της επανάστασης του 1821, την τοποθεσία 
των χωριών τους, τα τοπικά προϊόντα και τα παραδοσιακά φαγητά. 

 Στην ενίσχυση του συναισθήματος «είμαστε κοντά και ενωμένοι». 
Παρακάτω, περιγράφονται αναλυτικά οι δράσεις των δύο σχολείων, κατά 

τις οποίες επιχειρείται να επιτευχθούν οι προαναφερόμενοι στόχοι. 
 

Δράση 1η – Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση:  
«Το μαγικό σεντόνι της Πρωτοχρονιάς» 

Παρ’ όλο που οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις είχαν αναβληθεί εξαιτίας 
της πανδημίας οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων Σα-
ρακηνών Ν. Πέλλας και Σκουροχωρίου Ν.Ηλείας ένωσαν τις φωνές τους δια-
δικτυακά, μέσω της πλατφόρμας webex και οργάνωσαν μια χριστουγεννιά-
τικη τηλε-γιορτή.  

Οι μαθητές αναζήτησαν πληροφορίες για τα χριστουγεννιάτικα ήθη και 
έθιμα του τόπου τους και τις κατέγραψαν. Ο σκοπός ήταν η γνωριμία των 
παιδιών της Ηλείας με τα τοπικά έθιμα της Μακεδονίας και το αντίστροφο, 
καθώς και να εντοπιστούν πιθανά κοινά σημεία. Η διαδικτυακή γιορτή ονο-
μάστηκε: «Το μαγικό σεντόνι της Πρωτοχρονιάς», από το ομώνυμο παραμύθι 
της εκπαιδευτικού του Δημοτικού Σχολείου Σαρακηνών, Στεργίου Ιορδάνας. 
Επίσης, δημιουργήθηκε αφίσα και έγινε ανοιχτή πρόσκληση προς όλα τα 
σχολεία του Ν. Πέλλας και του Ν. Ηλείας για την παρακολούθηση της τηλε-
γιορτής. Το μήνυμα που αναγραφόταν στην αφίσα και έστειλαν οι μαθητές: 
«Σκορπίζοντας νιφάδες χαράς κι άρωμα Πρωτοχρονιάς από τον Βορρά στον 
Νότο με ένα βιβλίο κι ένα τρίγωνο στέλνουμε παντού το μήνυμα των Χρι-
στουγέννων». 

Στη διαδικτυακή γιορτή ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Σκουρο-
χωρίου, Αθανάσιος Κατσίμπελης, προλόγισε την έναρξη της παρουσιάζοντας 
από πότε και πώς συνδέονται η Μακεδονία με την Ηλεία, αναφέροντας: «Η 
Ηλεία με τη Μακεδονία έχουν ιστορικούς δεσμούς από τα αρχαία χρόνια από 
τον βασιλιά της Μακεδονίας Αλέξανδρο, πρόγονο του Μεγάλου Αλεξάνδρου 
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που συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες αλλά και αργότερα του Αρχέ-
λαου όπως επίσης και του πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Φιλίππου του 
Β΄ ο οποίος συμμετείχε στα αγωνίσματα της αρματοδρομίας σε τρεις διαδο-
χικούς Ολυμπιακούς Αγώνες και ανακηρύχτηκε νικητής. Μία μάλιστα από 
τις παραπάνω νίκες του, το 356 π.Χ., συνέπεσε με την ημέρα γέννησης του 
γιού του ». 

Έπειτα, οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων Σαρακηνών και Σκουροχω-
ρίου παρουσίασαν τα τοπικά χριστουγεννιάτικα ήθη και έθιμα αλλά και τα 
κάλαντα της Μακεδονίας και της Πελοποννήσου αντίστοιχα. Η πρώτη διαδι-
κτυακή γνωριμία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, καθώς τα παιδιά γνώρισαν 
τις ιδιαίτερες παραδόσεις των περιοχών και εντόπισαν ομοιότητες αλλά και 
διαφορές σε αυτές. 

Τη διαδικτυακή γιορτή χαιρέτησαν και παρακολούθησαν: Η πρώην Υφυ-
πουργός Παιδείας κα Σοφία Ζαχαράκη, ο Πρόεδρος της Εθνικής Ολυμπιακής 
Ακαδημίας κ. Γιώργος Αλικάκος, ο χάλκινος Ολυμπιονίκης της Ιστιοπλοΐας 
470 κ. Παύλος Καγιαλής, ο Οργανωτικός Συντονιστής ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής 
Ελλάδας κ.Σπυρίδωνας Παπαδάκης, ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού έργου Δυ-
τικής Ελλάδας ΠΕ70 κ.Γεώργιος Ζάγκος, ο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ηλείας κ.Νικόλαος Κλάδης, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Πέλλας κ.Νικόλαος Αγγελίδης, η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Κ. 
Μακεδονίας κα. Σωτηρία Σαμαρά και η βουλευτής Ηλείας κα. Διονυσία-Θε-
οδώρα Αυγερινοπούλου. 

Στο τέλος της διαδικτυακής γιορτής ένα δώρο περίμενε τους μαθητές των 
δύο σχολείων, καθώς ο Πρόεδρος της ΕΘΝΟΑ κ. Αλικάκος προσκάλεσε τους 
μαθητές των δύο σχολείων να φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις της Διε-
θνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας όταν θα είναι έτοιμες και να υλοποιήσουν μαζί 
ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κάτι που θα έχει τη στήριξη και του Υπουρ-
γείου Παιδείας όπως δεσμεύτηκε η τότε Υφυπουργός Παιδείας κα. Σοφία Ζα-
χαράκη. 

 
Δράση 2η – Ανταλλαγή πληροφοριών για τοπικούς ήρωες της επανάστα-
σης του 1821 και τοπικά προϊόντα:  
«Μοιραζόμαστε σταγόνες τοπικής ιστορίας»  

Η συνεργασία των δύο σχολείων συνεχίστηκε, καθώς οι εκπαιδευτικοί α-
φουγκράστηκαν τις απορίες των μαθητών σχετικά με την τοποθεσία των Δη-
μοτικών Σχολείων Σαρακηνών και Σκουροχωρίου, τα προϊόντα που καλλιερ-
γούνται στις δύο περιοχές και γενικότερα για την τοπική ιστορία. Ορίστηκε 
από τους εκπαιδευτικούς των δύο σχολείων εκ νέου διαδικτυακή συνάντηση, 
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η οποία είχε ως κύριο στόχο να μάθουν τα παιδιά στοιχεία για τον τόπο του 
κάθε σχολείου αλλά και για τους τοπικούς ήρωες. Η συμπλήρωση των 200 
χρόνων από την επανάσταση του 1821 αποτέλεσε μια ωραία αφορμή για να 
συνδέσουν την ιστορία των τόπων τους. 

Οι μαθητές των δύο σχολείων αναζήτησαν πληροφορίες για την τοποθεσία 
του χωριού τους, τα προϊόντα που καλλιεργούνται στον τόπο τους και ποια η 
χρήση αυτών. Επίσης, το κάθε σχολείο μαγείρεψε μια εύκολη παραδοσιακή 
συνταγή με τοπικά προϊόντα με σκοπό να την παρουσιάσει στους μαθητές 
του άλλου σχολείου. Οι μεγαλύτεροι μαθητές αναζήτησαν πληροφορίες στο 
διαδίκτυο αλλά και σε βιβλία για τους τοπικούς ήρωες. Οι εκπαιδευτικοί ορ-
γάνωσαν παρουσίαση με τις πληροφορίες που είχαν συλλέξει οι μαθητές 
αλλά και με φωτογραφικό υλικό.  

Τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Σαρακηνών εκτός από τα γενικά στοι-
χεία του τόπου τους και τα προϊόντα που καλλιεργούνται στο χωριό, παρου-
σίασαν στους μαθητές του Σκουροχωρίου, φωτογραφίες από αγάλματα και 
τη βιογραφία του τοπικού ήρωα της επανάστασης του 1821 Αγγελή Γάτσου, 
ο οποίος είχε γεννηθεί στους Σαρακηνούς. Αντίστοιχα έπραξαν και οι μαθη-
τές του Ε1 του Δημοτικού Σχολείου Σκουροχωρίου με τη δασκάλα τους κα. 
Αικατερίνη Βαρβαρέσου, οι οποίοι αναφέρθηκαν στον τοπικό ήρωα Χαρά-
λαμπο Βιλαέτη, στις μάχες του Λάλα και του Πύργου.  

Ο ενθουσιασμός και η χαρά των εκπαιδευτικών και των μαθητών που τα-
ξίδευαν σε άλλα μέρη, έστω και διαδικτυακά ήταν εμφανής. Μόνο θετικά 
συναισθήματα εκδήλωσαν τα παιδιά και των δύο σχολείων. Αναμένουν τη 
στιγμή που η γνωριμία τους θα γίνει δια ζώσης, μέχρι τότε, όμως, η διαδι-
κτυακή επικοινωνία αποτέλεσε θεμέλιο λίθο για την ανάπτυξη μιας όμορφης 
συνεργασίας μεταξύ των δύο σχολείων. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η εμπειρία του αναγκαστικού κλεισίματος των σχολείων εξαιτίας της παν-
δημίας Covid-19 οδήγησε το σύνολο του εκπαιδευτικού κόσμου να αναζητή-
σει νέες μεθόδους και πρακτικές, ώστε η εξ αποστάσεως διδασκαλία να μην 
υστερεί σε σχέση με τη δια ζώσης τόσο σε αποτελέσματα που αφορούν τις 
κατακτήσεις των μαθητών τους σε γνωστικό επίπεδο όσο και στη συμβολή 
του διδάσκοντα στην αναβάθμιση της ποιότητας της επικοινωνίας και των 
διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των μαθητών του.  

Η διδασκαλία της τοπικής ιστορίας και η συνεργασία των σχολείων με τη 
χρήση της πλατφόρμας webex έδωσε νέες δυνατότητες που αξιοποιήθηκαν 



69 

από την εκπαιδευτική κοινότητα και ωφέλησαν κυρίως τους μαθητές των ο-
λιγοθέσιων σχολείων. Οι τιθέμενοι στόχοι επιτεύχθηκαν μέσω της απαράμιλ-
λης συνεργασίας εκπαιδευτικών και μαθητών των δύο σχολείων. Επιπλέον, 
διαπιστώθηκε από τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς ότι μέσω των κοινών 
δράσεων και τη χρήση της πλατφόρμας webex, δύναται οι μαθητές να γνω-
ρίσουν τον κόσμο του παρελθόντος και κυρίως του τόπου τους.   

Τέλος, θα ήταν παράλειψη να αποσιωπηθεί η ανάπτυξη συναισθηματικών 
δεσμών και η ανάγκη για την ύπαρξη αυτών εν καιρώ πανδημίας μεταξύ του 
εκπαιδευτικού προσωπικού αλλά και των μαθητών των δύο σχολείων. Η υ-
πόσχεση για τη δια ζώσης συνάντηση των εμπλεκομένων στη δράση διαδρα-
μάτισε σπουδαίο ρόλο, καθώς διατηρεί ζωηρό το ενδιαφέρον για τη συνερ-
γασία των δύο σχολείων και τα επόμενα σχολικά έτη.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Παρά την προσπάθεια που έγινε μετά το 1985 για την αποκέντρωση των διοικη-
τικών αρμοδιοτήτων, η διοικητική οργάνωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστή-
ματος εξακολουθεί να είναι συγκεντρωτική και γραφειοκρατική, με ελάχιστες διοι-
κητικές και εκτελεστικές δραστηριότητες να απομένουν στις σχολικές μονάδες. Πα-
ραχωρείται, βέβαια, η ευελιξία το κάθε σχολείο να διαμορφώσει μια αυτόνομη, ε-
σωτερική εκπαιδευτική πολιτική σε κάποιους τομείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 
όπως στη διοργάνωση εκδηλώσεων, συμμετοχή σε διάφορα προγράμματα, διαχεί-
ριση διδακτέας ύλης. Ουσιαστικός ο ρόλος του διευθυντή στη βελτίωση του μαθη-
σιακού περιβάλλοντος και στην αποτελεσματική αναδιοργάνωση της συνολικής πα-
ρεχόμενης εκπαίδευσης. Στην παρούσα εργασία θα παρουσιάσουμε διαφορετικές 
εκφάνσεις στον ρόλο του Διευθυντή και νέες αρμοδιότητές του στη λειτουργία της 
τηλεκπαίδευσης. Στη βιβλιογραφία, ο ρόλος του Διευθυντή πολλές φορές ταυτίζεται 
με τον ρόλο του Ηγέτη, ενώ άλλες φορές διακρίνεται αισθητά. Ο όρος ηγεσία ανα-
φέρεται στον τρόπο αντιμετώπισης αλλαγών και γενικότερα στον τρόπο λήψης απο-
φάσεων για υψηλούς στόχους, για βελτίωση του προσωπικού, των μαθητών και του 
σχολικού έργου. Αποτελεί ζητούμενο ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας να λει-
τουργεί ως ηγέτης, ο οποίος θα πρέπει να ανακαλύψει τον τρόπο και τα εργαλεία, 
ώστε η σχολική κοινότητα να απεγκλωβιστεί από τα στενά όρια που επιβάλλει η 
εκάστοτε εκπαιδευτική νομοθεσία. Στη σημερινή συγκυρία της πανδημίας και την 
εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης, θα πρέπει και πάλι ο Διευθυντής να μετατραπεί σε 
ηγέτη, στον άνθρωπο που θα εμπνεύσει, στο διοικητικό στέλεχος που θα καθοδηγή-
σει με συνεργατικές και δημοκρατικές μεθόδους τα υπόλοιπα μέλη του σχολικού 
οργανισμού. Η εξασφάλιση του απαραίτητου ψηφιακού εξοπλισμού, η δημιουργία 
ψηφιακών τάξεων από όλους τους εκπαιδευτικούς και η διαδραστική και αναστοχα-
στική συνεργασία μεταξύ τους, η συνεχής ενημέρωση και διοργάνωση ενδοσχολι-
κών επιμορφώσεων θα πρέπει να είναι μέσα στις άμεσες προτεραιότητές του, κυρίως 
όμως η πειθώ, με την οποία θα εμπνεύσει για τη συμμετοχή στο νέο όραμα του σχο-
λείου, που δεν είναι άλλο από το να συνεχιστεί με τον ίδιο ζήλο η πολύπλευρη λει-
τουργία της σχολικής μονάδας. Προσωπικός στόχος για κάθε Διευθυντή θα πρέπει 
να είναι η μεταμόρφωσή του από Διευθυντή- γραφειοκράτη σε Διευθυντή- ηγέτη, ο 
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οποίος θα δίνει και ώθηση στη ρουτίνα της καθημερινότητας της σχολικής μονάδας, 
αλλά και την προσαρμοστικότητα στα νέα δεδομένα. 
Λέξεις κλειδιά: Διευθυντής, ηγέτης, τηλεκπαίδευση, σχολική μονάδα, covid-19 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Όλες οι εκπαιδευτικές μονάδες πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτο-

βάθμιας εκπαίδευσης, καθώς επίσης και το εποπτεύον υπουργείο, αποτελούν 
οργανισμούς η δόμηση και ο τρόπος λειτουργίας των οποίων χαράζουν και 
καθορίζουν τον τρόπο άσκησης, διοίκησής τους και είναι αυτός που θα οδη-
γήσει σε επίτευξη ή μη επίτευξη των σκοπών και στόχων που έχουν τεθεί και 
αν το αποτέλεσμα είναι το προσδοκώμενο. Σχεδόν καθημερινά εμφανίζονται 
προβλήματα παιδαγωγικής ή διοικητικής φύσης. Η λύση όλων αυτών των 
προβλημάτων αφορά όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικα-
σία, αλλά πρωτίστως τον διευθυντή της σχολικής μονάδας ο οποίος θα δώσει 
τις καταλληλότερες γραμμές και θα συντονίσει τις προσπάθειες όλων των 
μελών. Οποιεσδήποτε αλλαγές συντελούνται στον χώρο της εκπαίδευσης, 
πρωτοβουλίες και ενέργειες που λαμβάνουν χώρα στον χώρο αυτό, αποσκο-
πούν στη βελτίωση της εν γένει εκπαιδευτικής διαδικασίας και ανταπόκριση 
του σχολείου στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας. Στη σημερινή συ-
γκυρία της πανδημίας και την εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης, θα πρέπει και 
πάλι ο Διευθυντής να μετατραπεί σε ηγέτη, στον άνθρωπο που θα εμπνεύσει, 
στο διοικητικό στέλεχος που θα καθοδηγήσει με συνεργατικές και δημοκρα-
τικές μεθόδους τα υπόλοιπα μέλη του σχολικού οργανισμού για τη συμμε-
τοχή τους στο νέο όραμα του σχολείου, που δεν είναι άλλο από το να συνε-
χιστεί με τον ίδιο ζήλο η πολύπλευρη λειτουργία της σχολικής μονάδας. 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, ΗΓΕΤΗΣ , ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ- ΗΓΕΤΗΣ 

Η διοικητική οργάνωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, ακο-
λουθώντας τα πρώτα βήματα της κεντροευρωπαϊκής παράδοσης, είναι συ-
γκεντρωτική. Χαρακτηριστικό αυτού του συγκεντρωτικού συστήματος είναι 
η άσκηση κεντρικού ελέγχου, η προσήλωση στη νομιμότητα και ο όμοιος 
τρόπος λειτουργίας των κρατικών οργάνων (Λαΐνας, 2000). Μαζί με τον συ-
γκεντρωτισμό, η γραφειοκρατία είναι αυτά που χαρακτηρίζουν το ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα (Κουτούζης, 2012). Μετά το 1985 (Ν. 1566/85) γίνε-
ται μια προσπάθεια αποκέντρωσης, η οποία αποφέρει κυρίως διοικητική κι 
όχι πολιτική αποκέντρωση (Κατσαρός, 2008 . Παπακωνσταντίνου, 2012 . Υ-
φαντή & Βοζαΐτης, 2005). Στο διοικητικά αποκεντρωμένο σύστημα η κε-
ντρική εξουσία παρέχει τις κατευθυντήριες γραμμές, αφήνοντας την ευχέρεια 
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στον τρόπο υλοποίησης στις περιφερειακές δομές, ενώ στο πολιτικά αποκε-
ντρωμένο σύστημα και η στρατηγική και η υλοποίηση ανήκουν στα περιφε-
ρειακά όργανα (Λαΐνας, 1993). Ακολουθώντας την αποκεντρωμένη διοικη-
τική διάρθρωση, χωρίς να ξεφεύγουμε από τις αρχές του συγκεντρωτισμού, 
οι διοικητικές αρμοδιότητες ασκούνται κυρίως από το υπουργείο και σε πολύ 
μικρό βαθμό από τις περιφερειακές διευθύνσεις και τις διευθύνσεις εκπαίδευ-
σης. Ελάχιστες διοικητικές και εκτελεστικές δραστηριότητες απομένουν στις 
σχολικές μονάδες (Κουτούζης, 1999). 

Διαφορετική είναι η σημασία των όρων Διοίκηση, Διεύθυνση και Ηγεσία 
(αν και κάποιοι ερευνητές τις θεωρούν ως έννοιες ταυτόσημες). 

Η καθημερινή διοικητική διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων γραφειο-
κρατικών εργασιών που απαιτούνται για να λειτουργήσει μια σχολική 
μονάδα, έχουν σχέση με τον όρο «Διοίκηση». Η καθημερινή διοίκηση του 
οργανισμού έχει σχέση με τον όρο «Διεύθυνση», ενώ ταυτόχρονα ο ηγέτης 
είναι αυτός που θα κατευθύνει, έχοντας όμως ένα συγκεκριμένο χρονικό 
πλαίσιο. Ο όρος «Ηγεσία» εμπεριέχει και τους δύο προηγούμενους όρους , 
της διοίκησης και της διεύθυνσης. Ένας καλός διοικητικός και καλός 
διευθυντής είναι και καλός ηγέτης. 

Μια από τις βασικότερες έννοιες στο θεωρητικό κομμάτι της διοικητικής 
επιστήμης και ταυτόχρονα σημαντικό κομμάτι στην καθημερινή λειτουργία 
των σύγχρονων οργανισμών είναι η ηγεσία. Καταλυτική θεωρείται η 
συμβολή της στην επιτυχία ή αποτυχία ενός κοινωνικού οργανισμού, όπως 
για παράδειγμα μια εκπαιδευτική μονάδα (Bass,1990). 

Ηγεσία θεωρείται η ικανότητα με την οποία, μέσω μιας διαδικασίας, 
ασκείται επιρροή στη συμπεριφορά των άλλων μελών του οργανισμού. Σε 
έναν οργανισμό, στόχος της ηγεσίας είναι να αξιοποιήσει και να καθοδηγήσει 
το ανθρώπινο δυναμικό του οργανισμού, προκειμένου αυτό να εργαστεί με 
μεγαλύτερη προθυμία για να υλοποιηθούν αποτελεσματικά οι στόχοι του 
οργανισμού. Ταυτόχρονα, ανεξάρτητα από την οργάνωση και την ιεραρχία 
που βρίσκεται, καταφέρνει να πετύχει όσο το δυνατόν καλύτερα 
αποτελέσματα, έχοντας τη βοήθεια συνεργατών που είναι ικανοποιημένοι 
(Bush & Clover, 2003 . Μπρίνια, 2008). 

Εκπαιδευτική ηγεσία είναι μια διαδικασία με την οποία επηρεάζεται ο 
προσανατολισμός στον τρόπο επίτευξης των στόχων που επιθυμούμε. Για να 
το πετύχει αυτό ο διευθυντής- ηγέτης θα πρέπει να έχει όραμα, να παρέχει 
κίνητρα στο προσωπικό, να μπορεί να διαχειρίζεται την ομάδα και να 
δημιουργεί το κατάλληλο κλίμα (Ιορδανίδης, 2005).  
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Τα ελληνικά σχολεία έχουν λίγα περιθώρια αυτονομίας και η διοίκησή 
τους περιορίζεται περισσότερο στη διαχείριση, με το στρατηγικό σχεδιασμό 
να αποτελεί έργο της ηγεσίας (Κουτούζης, 2012). 

Υπάρχει όμως η δυνατότητα το κάθε σχολείο να διαμορφώσει μια 
αυτόνομη, εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική σε κάποιους τομείς της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας (Μαυρογιώργος, 2008). Υπάρχει μια σχετική 
αυτονομία στη διοργάνωση εκδηλώσεων, στη συμμετοχή σε διάφορα 
προγράμματα, στη διαχείριση της διδακτέας ύλης (Λαΐνας, 2000). 

Στη σημερινή εποχή η διοίκηση και τα μέλη της σχολικής μονάδας θα πρέ-
πει με μεγάλη ταχύτητα να προσαρμόζονται στις συνεχείς κοινωνικές και οι-
κονομικές αλλαγές που γίνονται. Για να μπορέσει η σχολική μονάδα να αντι-
μετωπίσει τις αλλαγές που συντελούνται και στον χώρο της εκπαίδευσης, 
κρίνεται ως απολύτως απαραίτητη η παρουσία ηγεσίας και ηγετών σε όλα τα 
επίπεδά της. Το μοντέλο του διευθυντή ως απλού διεκπεραιωτή των υποθέ-
σεων καθίσταται πλέον μη λειτουργικό. Η τάση αποκέντρωσης της εκπαίδευ-
σης καθιστά επιτακτική την ανάγκη να μετατραπεί ο διευθυντής σε διευθυ-
ντή-εμψυχωτή- ηγέτη. 

 
Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ COVID-19 ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η εμφάνιση και η εξάπλωση του Covid-19 επηρέασε και επηρεάζει κάθε 
πτυχή της καθημερινής ζωής σε όλο το πλανήτη. Διέκοψε τα διεθνή ταξίδια, 
σταμάτησε την οικονομική δραστηριότητα, αναδιαμόρφωσε την εκπαίδευση 
παγκοσμίως και έθεσε περιορισμούς στη ζωή του καθενός μας που ήταν α-
διανόητο να τους φανταστεί κανείς πριν λίγο καιρό. Η Παγκόσμια Τράπεζα 
σε έκθεσή της αναφέρει ότι πιθανώς να οδηγήσει στην πρώτη αύξηση του 
δείκτη της παγκόσμιας φτώχειας από το 1998, ωθώντας 49 εκατομμύριά σε 
ακραία φτώχεια. Περί τα τέλη του Ιανουαρίου του 2020 οι New York Times 
εξέφρασαν την ερώτηση: «Είναι ο κόσμος προετοιμασμένος για τον Covid-
19;» (Editorial Board, 2020) 

Τα σχολεία είναι από τους σημαντικότερους κοινωνικούς οργανισμούς που 
επλήγησαν από τον Covid-19. Ο Covid-19 αποτέλεσε έναν υπερκαινοφανή α-
στέρα (Azorin, 2020) που προκάλεσε αδιαμφισβήτητο χάος κλονίζοντας και 
δημιουργώντας συνθήκες αστάθειας στον ίδιο τον ιστό της εκπαίδευσης 
(Hargreaves & Fyllan, 2020). Τα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα πα-
γκοσμίως βρέθηκαν ανέτοιμα παρά τις προειδοποιήσεις που υπήρξαν. 

Η αβεβαιότητα και η έξαρση της πανδημίας του Covid-19 οδήγησε στη 
στρατηγική απόφαση του «κλεισίματος» των σχολείων και τη μεταφορά των 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με έκθεση της 
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UNESCO 1,6 δισεκατομμύρια μαθητές βρέθηκαν εκτός σχολικών τάξεων. Ο 
Zhao (2020) αναφέρει ότι σχεδόν όλα τα σχολικά ιδρύματα διέκοψαν τη δια 
ζώσης λειτουργία τους και η διδακτική πράξη αναδιοργανώθηκε σημαντικά. 
Η έννοια της εκπαίδευσης μετατράπηκε σε μια απομακρυσμένη-διαδικτυακή 
δραστηριότητα από την οθόνη του υπολογιστή, περιορίζοντας τους μαθητές 
στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών μόνο μέσα από τη τεχνολογία (Harris & 
Jones, 2020). Οι αλλαγές αυτές ανάγκασαν τους εκπαιδευτικούς να τροπο-
ποιήσουν το διδακτικό τους υλικό και τις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις κάνο-
ντας χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας. 

Οι σχολικοί οργανισμοί πριν από τον Covid-19 προσπαθούσαν να επιλύ-
σουν τα κοινωνικά ελλείματα, ικανοποιώντας κατά το δυνατόν τις ανάγκες 
κάθε μαθητή και παρέχοντας ευκαιρίες μάθησης σε όλους (Braun & Clarke, 
2019). Η πανδημία όμως έφερε στην επιφάνεια με το σκληρότερο τρόπο εκ-
παιδευτικές ανισότητες που επηρέασαν έντονα τα χαμηλότερα κοινωνικά 
στρώματα, όπως η έλλειψη τεχνολογικού εξοπλισμού για τη συμμετοχή στα 
μαθήματα. Η Darling-Hammond (2020) αναφέρει ότι στις Η.Π.Α. όταν τα 
σχολεία ξεκίνησαν την εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση το 15% των νοικοκυριών 
δεν είχε internet. Επιπρόσθετα τον Απρίλη του 2020 τα 2/3 των διευθυντών 
σχολείων σε περιοχές με υψηλή φτώχεια ανέφεραν ως μεγαλύτερο πρόβλημα 
την έλλειψη βασικής τεχνολογίας από τους μαθητές. Στο Ηνωμένο Βασίλειο 
1,9 εκατομμύρια οικογένειες δεν έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο, ενώ δεκάδες 
εκατομμύρια χρησιμοποιούν την υπηρεσία τηλεφωνίας pay as you go. (Harris 
& Jones, 2020). 

Είναι άξιο λόγου ότι δεν γνωρίζουμε ακόμα τις επιπτώσεις που θα έχει το 
κλείσιμο των σχολείων και του γενικότερου εγκλεισμού στη ψυχική υγεία 
των νέων που αισθάνονται παγιδευμένοι στο σπίτι. Τα σχολεία όταν επανα-
λειτούργησαν είχαν να αντιμετωπίσουν σημαντικές προκλήσεις όπως η αντι-
μετώπιση της κοινωνικής αποστασιοποίησης, το προσεκτικό σχεδιασμό των 
ενεργειών γύρω από το τρόπο λειτουργίας (π.χ. καθαριότητα, αντισηπτικά, 
διαλείμματα). Επιπρόσθετα η πανδημία του Covid-19 κατέδειξε ότι αρκετά 
εκπαιδευτικά συστήματα όπως το ελληνικό παρουσιάζουν αρκετές ελλείψεις 
ή ακόμα και ότι κινούνται προς λάθος κατευθύνσεις και ότι πρέπει να τροπο-
ποιηθεί ο σύγχρονος εκπαιδευτικός λόγος. 

Οι νέες τεχνολογικές δεξιότητες που αποκτήθηκαν τόσο από τους εκπαι-
δευτικούς, όσο και από τους μαθητές δεν θα χαθούν μετά τη πανδημία. Αν 
αντιμετωπιστεί ο Covid-19 ως μια βραχυχρόνια κρίση θα χαθεί μια μεγάλη 
ευκαιρία για μεταρρυθμίσεις των σχολείων και των εκπαιδευτικών συστημά-
των προς το καλύτερο (Zhao, 2020). Βέβαια θα πρέπει να επισημανθεί ότι η 
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κρίση αυτή κατέδειξε τη σημασία του σχολείου και της δια ζώσης εκπαίδευ-
σης. Έρευνα στο Τέξας αναφέρει ότι η πρόοδος των μαθητών στα μαθημα-
τικά μειώθηκε κατά 18,3% στο διάστημα από τον Ιανουάριο του 2020 έως το 
Μάιο του 2020 (Opportunity Insights Economic Tracker, 2020). 

 
COVID-19 ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ 

Πριν από την πανδημία ο τρόπος διοίκησης των σχολικών μονάδων είχε 
τροποποιηθεί ελάχιστα εδώ και δεκαετίες. Η σχολική διοίκηση σχετίζονταν 
με την εξουσία της θέσης, ένα ρόλο που είχε σαφείς ευθύνες διαχείρισης. Ο 
Covid-19 άλλαξε δραματικά το τρόπο άσκησης διοίκησης και τις αντιλήψεις 
γύρω από αυτή. Οι συναντήσεις με το προσωπικό, οι συζητήσεις στους δια-
δρόμους και όλες αυτές οι άτυπες αλλά σημαντικές στιγμές που σφυρηλατούν 
τις κοινωνικές σχέσεις χάθηκαν εν μια νυχτί. Σε παγκόσμιο επίπεδο οι ηγέτες 
των σχολείων έχουν μετατραπεί σε απομακρυσμένους ηγέτες και διοικούν 
μέσα από το Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας πλατφόρμες όπως το Zoom, Cisco 
Webex, Google Meet, Skype κ.α. Πρόκειται για καταστάσεις πρωτόγνωρες 
και εξαιρετικά επώδυνες. Εξάλλου σε καταστάσεις κρίσης κάθε πλευρά του 
ρόλου της ηγεσίας της σχολικής μονάδας μεγεθύνεται (Dirren, 2017). Σε πε-
ριόδους κρίσης, όπως αυτή του Covid-19 η σχολική ηγεσία εξακολουθεί να 
είναι μια κρίσιμη και θετική δύναμη ώστε να διατηρηθεί η εκπαίδευση σε 
κίνηση, όμως στη πλειονότητα των περιπτώσεων δεν μπορεί να χρησιμοποι-
ήσει πρακτικές περιόδων σταθερότητας. 

Η πίεση που δέχονται οι ηγέτες των σχολικών μονάδων είναι έντονη κα-
θώς εργάζονται σε συνθήκες χαοτικές, έντονα απαιτητικές και με επιλογές 
περιορισμένες. Βασίζονται σε διαδικασίες και πρωτόκολλα Covid-19 που α-
νακοινώνει η κεντρική εξουσία και μάλιστα αναθεωρούνται συχνά. Δεν ήταν 
δε λίγες οι φορές που οι διευθυντές δέχονταν ασαφείς ή μεταβαλλόμενες συμ-
βουλές. Έχουν τον επιπρόσθετο ρόλο να ενημερώνουν τις αρχές για τυχόν 
εστίες μόλυνσης της μονάδας τους. Με το τρόπο αυτό γίνονται μέρος της 
προσπάθειας για την ασφάλεια της δημόσιας υγείας και μάλιστα σε πολύ δια-
φορετικά τοπικά περιβάλλοντα. Κατά τη διάρκεια της δια ζώσης εκπαίδευσης 
είναι υπεύθυνοι για το βέλτιστο δυνατό τρόπο εκμετάλλευσης του φυσικού 
χώρου, την ύπαρξη απολυμαντικού χεριών σε όλους τους χώρους, να παρέ-
χουν μάσκες σε μαθητές που δεν είχαν. Επιπρόσθετα αρκετά συχνά βρέθηκαν 
στο μέσο απαιτήσεων της Κεντρικής Εξουσίας και των απόψεων γονέων. 

Ενώ υπάρχει εκτεταμένη βιβλιογραφία αναφορικά με την εκπαιδευτική η-
γεσία και τη διαχείριση των αλλαγών, υπάρχουν ελάχιστες έρευνες που με-
λετούν την εκπαιδευτική ηγεσία και τη διαχείριση κρίσεων (Mutch, 2015). 
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Οι ηγέτες που έχουν θεμελιώσει στο σχολικό οργανισμό, πριν τη κρίση, κουλ-
τούρα εμπιστοσύνης, συνεργασίας, κοινής ηγεσίας είναι αυτοί που έχουν τις 
περισσότερες πιθανότητες να οδηγήσουν το σχολείο να ανταπεξέλθει με επι-
τυχία τη κρίση (Kezar, Fries-Britt, Kurban, McGuire & Wheaton, 2018). Από 
τα πλέον βασικά στοιχεία που αντιμετωπίζει ο ηγέτης σε περιόδους κρίσης 
είναι η αβεβαιότητα. Οι προκλήσεις προκύπτουν ταχύτατα ενώ οι τρόποι α-
ντιμετώπισης τους είναι σπανίως γνωστοί. Οι σχολικοί ηγέτες στη περίοδο 
της πανδημίας ισορροπούν και βαδίζουν σε σχοινί χωρίς δίκτυ προστασίας. 
Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι ο τρόπος άσκησης αποτελεσματικής 
εξουσίας αλλάζει συχνά στη διάρκεια της κρίσης (Hannah, Uhl-Bien, Avolio 
& Cavarretta, 2009). Καθώς οι συνθήκες διαφοροποιούνται, παρουσιάζονται 
καινούριες ανάγκες, επομένως οι ηγέτες πρέπει να είναι ευέλικτοι και προ-
σαρμοστικοί (Smith & Riley, 2012). Για παράδειγμα κατά τη πανδημία του 
Covid-19 οι σχολικοί ηγέτες σε πρώτη φάση προσπάθησαν να διασφαλίσουν 
πρόσβαση σε υπολογιστικές συσκευές, σε δεύτερη φάση να βοηθήσουν εκ-
παιδευτικούς και μαθητές να ανταποκριθούν στην εξ’ αποστάσεως εκπαί-
δευση παρέχοντάς τους οδηγίες, σε επόμενη φάση να βοηθήσουν ψυχολογικά 
και να προετοιμάσουν το σχολείο για μελλοντικές εξάρσεις. 

Η πανδημία εκτός από τα σωματικά συμπτώματα έχει και αντίκτυπο στη 
ψυχολογία (Zhau, 2020) και κατ’ επέκταση στην ικανότητα των εκπαιδευτι-
κών να διδάξουν και στη θέληση των μαθητών να μάθουν. Στις συνθήκες που 
δημιούργησε ο Covid-19 ο σχολικός ηγέτης πρέπει να δώσει ιδιαίτερη σημα-
σία στην ενημέρωση των εκπαιδευτικών καθώς και των μαθητών. Αρκετές 
φορές υπάρχει αντιπαράθεση μεταξύ της ευημερίας και του φόρτου εργασίας 
των μαθητών και εκπαιδευτικών. Ουσιαστικά πρόκειται για αντιπαράθεση 
μεταξύ της ιεραρχίας του Maslow και της ταξινομίας μάθησης του Bloom. 
Στην εποχή του Covid-19 που χαρακτηρίζεται από θλίψη και αστάθεια πρώτα 
πρέπει να εξετάζεται ο Maslow και μετά ο Bllom (Doucet, Netolicky, 
Timmers, & Tuscano, 2020). Ο σχολικός ηγέτης πρέπει να διακρίνεται για τη 
συναισθηματική του νοημοσύνη. Πρέπει να μπορεί να αφουγκράζεται, να κα-
τανοεί και να προσπαθεί να αμβλύνει τις ανησυχίες των εκπαιδευτικών, μα-
θητών και των οικογενειών τους κυρίως για τη κοινωνική, συναισθηματική, 
ψυχική υγεία. (Doucet κ.α. 2017). Οι ηγέτες πρέπει να επιδείξουν ανθεκτικό-
τητα και να βοηθήσουν στην οικοδόμηση ανθεκτικότητας και των μελών της 
σχολικής κοινότητας ώστε να αντιμετωπιστεί η κρίση (Jurgens & Helgloot, 
2018).  

Οι προκλήσεις και οι αλλαγές που επιφέρει η πανδημία του Covid-19 δεν 
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μπορούν να αντιμετωπιστούν πλήρως μόνο από τον σχολικό ηγέτη, όσο χα-
ρισματικός και αν είναι αυτός. Η απάντηση στη κρίση της πανδημίας έρχεται 
μέσα από τη κατανεμημένη ηγεσία που απαιτεί ηγετικές δράσεις από περισ-
σότερους και υψηλό βαθμό συνεργασίας (Azorin, Harris & Jones, 2020). Η 
πρακτική της κατανεμημένης ηγεσίας βασίζεται στην κινητοποίηση των εκ-
παιδευτικών ώστε να ηγηθούν, μέσα από τη συλλογική δράση και δέσμευση. 
Ουσιαστικά η προσοχή μεταφέρεται σε κοινές πρακτικές και δραστηριότητες 
δημιουργώντας μια ικανή και αποδοτική ηγετική ομάδα. Με το τρόπο αυτό 
μειώνεται ο φόρτος εργασίας του σχολικού διευθυντή-ηγέτη. 

Ένα άλλο βασικό στοιχείο που πρέπει να δώσει βάση η σχολική ηγεσία 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας είναι η επικοινωνία. Πολλοί ερευνητές έχουν 
τονίσει το σημαίνοντα ρόλο του ηγέτη στην επικοινωνία με τους εσωτερικούς 
και εξωτερικούς παράγοντες του σχολείου κατά τη διάρκεια των κρίσεων. Οι 
Heath και O’Hair (2020) αναφέρουν ότι σε περιπτώσεις κρίσεων, όπως αυτή 
του Covid-19, η καλή επικοινωνία είναι ζωτικής σημασίας εξαιτίας της κοι-
νωνικής φύσης της εργασίας του διευθυντή και επειδή η διαχείριση κρίσεων 
είναι δραστηριότητα συλλογική. Οι σχολικοί ηγέτες πρέπει να επικοινωνούν 
με σαφήνεια με όλους τους ενδιαφερόμενους και θα πρέπει να γνωρίζουν ότι 
σημασία δεν έχει μόνο το μήνυμα που κοινοποιείται αλλά και το μέσο που 
χρησιμοποιείται (Edmondson, 2020). Οι Robbins και Judge (2018) ισχυρίζο-
νται ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται περισσότεροι από ένας δίαυλοι επικοι-
νωνίας. Η επιλογή του διαύλου επικοινωνίας πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας 
υπόψη τις προτιμήσεις των ενδιαφερομένων. Για παράδειγμα ενημέρωση του 
εκπαιδευτικού προσωπικού μπορεί να πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου ενώ των μαθητών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή τις 
λίστες επικοινωνίας. Με το τρόπο αυτό κερδίζεται η εμπιστοσύνη όλων των 
εμπλεκομένων με τη σχολική μονάδα (μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων) ενώ 
ταυτόχρονα αμβλύνεται το άγχος που βιώνουν. 

Με δεδομένη την ταχύτητα που συμβαίνουν οι αλλαγές στη διάρκεια της 
πανδημίας του Covid-19, ο ηγέτης χρειάζεται να δημιουργήσει υψηλό επί-
πεδο εμπιστοσύνης ανάμεσα στον ίδιο και τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής 
κοινότητας. Η εμπιστοσύνη θα δράσει ως «συγκολλητική δύναμη» ανάμεσα 
σε όλους τους ενδιαφερόμενους για τη βέλτιστη αντιμετώπιση των θεμάτων 
που ανακύπτουν. Η οικοδόμηση σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης σε μια πε-
ρίοδο κρίσης δεν είναι εύκολη υπόθεση. Θα πρέπει οι ηγέτες να είναι αυθε-
ντικοί, να διακρίνονται για την ενεργητική τους ακρόαση, να δέχονται συμ-
βουλές και κριτικές, να γνωστοποιούν τις απόψεις τους με διαφάνεια, να μι-
λούν από καρδιάς (Kezar κ.α, 2018). 
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Οι δεξιότητες διαχείρισης κρίσεων και αλλαγών είναι από τις πλέον ση-
μαντικές δεξιότητες για τους ηγέτες των σχολείων σε περιόδους αναταραχής, 
όπως αυτή που επικρατεί λόγω της πανδημίας. Για να μπορέσει το σχολείο 
να είναι αποτελεσματικό σε αυτή τη περίοδο χρειάζεται περισσότερα από τις 
απλές τακτικές επίλυσης προβλημάτων. Επιπρόσθετα ο ηγέτης θα πρέπει να 
αναπτύξει στον οργανισμό την αίσθηση της κοινής ταυτότητας (Jetten, 
Reicher, Haslam & Cruwys, 2020). Η ακεραιότητα, η αξιοπιστία και η δια-
φάνεια του ηγέτη είναι τρία ακόμα πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά σε πε-
ριόδους κρίσης. Εάν ο ηγέτης δεν διακρίνεται για την ακεραιότητά του και 
την αξιοπιστία του, τότε τα μηνύματα που κοινοποιεί δεν θεωρούνται αξιό-
πιστα, ενώ παράλληλα επιτείνει το άγχος και τον φόβο. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η κρίση του Covid-19 έφερε στην επιφάνεια την έννοια του ψηφιακού-
τεχνολογικού ηγέτη. Γιατί όμως είναι σημαντικό ο σχολικός ηγέτης να είναι 
ψηφιακός-τεχνολογικός ηγέτης; Κατά τη διάρκεια της πανδημίας η εκπαί-
δευση πέρασε από τη φυσική τάξη σε πλατφόρμες του διαδικτύου. Στη πλειο-
νότητα των περιπτώσεων λίγοι εκπαιδευτικοί και μαθητές είχαν τις γνώσεις 
και τα ικανότητες να ανταποκριθούν άμεσα και με επιτυχία σε αυτή την αλ-
λαγή. Ως παιδαγωγικοί ηγέτες οι διευθυντές έχουν την ευθύνη της υποστήρι-
ξης και διασφάλισης αποδοτικών παιδαγωγικών πρακτικών για τη μάθηση 
των παιδιών. Η διαδικτυακή διδασκαλία δεν είναι απλά μια πρόσωπο με πρό-
σωπο διαδικασία μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας (Ben Jaafar, 2020). 
Περιλαμβάνει και νέες δεξιότητες αναφορικά με τη πλοήγηση στο λογισμικό 
και νέες παιδαγωγικές γνώσεις αναφορικά με το τρόπο αλληλεπίδρασης με 
τις ψηφιακές πλατφόρμες. Οι ηγέτες των σχολικών μονάδων πρέπει σε όλα 
αυτά να μπορούν να υποστηρίξουν τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους 
μαθητές. Στο σημείο αυτό οι σχολικοί ηγέτες πρέπει να επιτύχουν ισορροπία 
μεταξύ της τεχνολογίας και της παιδαγωγικής (Hargreaves, 2020). Πριν πε-
ρίπου δυο δεκαετίες οι Avolio και Dodge (2020) εξέφρασαν την άποψη: « Το 
ερώτημα δεν είναι εάν θα μελετηθεί το e-leadership αλλά από πού θα ξεκινή-
σει». Η απάντηση ίσως είναι η πανδημία του Covid-19. 

Η κρίση της πανδημίας του Covid-19 κατέδειξε την ανάγκη ύπαρξης προ-
γραμμάτων κατάρτισης, υποστήριξης και απόκτησης δεξιοτήτων από τους 
διευθυντές-ηγέτες των σχολικών οργανισμών. Οι ηγέτες των σχολείων πρέ-
πει να αποδεχθούν ότι η τεχνολογία πρέπει και στη μετά-Covid εποχή να α-
ποτελέσει εργαλείο που θα έχει σημαντική επικουρική δράση στη διδασκαλία 
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(Hargreaves, 2020). Επιπρόσθετα οι ίδιοι θα πρέπει να βελτιώσουν τις ηγετι-
κές πρακτικές και να ενισχύσουν τις ηγετικές δεξιότητες που απέκτησαν κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας. Οι Harris και Jones (2020) δηλώνουν τη πεποί-
θηση τους ότι στη περίοδο του Covid-19 άρχισε να γράφετε ένα καινούριο 
κεφάλαιο σχετικά με τη σχολική ηγεσία που πιθανώς να επισκιάσει ότι έχει 
γραφτεί μέχρι σήμερα. 

Η τηλεκπαίδευση δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά ανάγκη που θα πρέπει 
να υποστηριχθεί και να οργανωθεί από όλους τους αρμόδιους φορείς της εκ-
παίδευσης. 

Ο διευθυντής βρίσκεται στην κορυφή της σχολικής κοινότητας και ο 
ρόλος του είναι διττός: είναι διοικητικός, αλλά και επιστημονικός, 
παιδαγωγικός υπεύθυνος της σχολικής μονάδας στην οποία προΐσταται. 
Κοινή πορεία, κοινός δρόμος για να τον ακολουθούν όλοι για να έχουν 
επιτυχία δεν υπάρχει. Ο στόχος προσωπικός για κάθε διευθυντή, είναι να 
μπορέσει να μεταμορφωθεί από διευθυντή- γραφειοκράτη, σε διευθυντή- 
ηγέτη, ο οποίος θα δίνει μια ξεχωριστή νότα στη ρουτίνα της καθημερι-
νότητας μιας σχολικής μονάδας, ενώ ταυτόχρονα θα προσαρμόζει τη 
λειτουργία της σχολικής μονάδας στις εκάστοτε συνθήκες.  
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Εκπαιδευτικός αγγλικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

dimsavv1@gmail.com 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το παρόν εκπαιδευτικό σενάριο «The Loch Ness monster» (Το τέρας του Λοχ 
Νες) είναι σχεδιασμένο για το μάθημα των αγγλικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
και απευθύνεται σε παιδιά Στ’ δημοτικού, ηλικίας 11-12 ετών, με ελάχιστο επίπεδο 
γλωσσομάθειας Α1+ σύμφωνα με την εξάβαθμη κλίμακα του Κοινού Ευρωπαϊκού 
Πλαισίου Αναφοράς. Το σενάριο αφορά στον θρύλο της ύπαρξης του τέρατος της 
ομώνυμης λίμνης στη Σκωτία, ο οποίος ερευνάται μέσω δραστηριοτήτων που χρη-
σιμοποιούν ποικιλία ψηφιακών εργαλείων και στόχο έχουν την κατανόηση και πα-
ραγωγή του γραπτού και προφορικού λόγου στα αγγλικά. Οι δραστηριότητες έχουν 
στόχο να δώσουν στα παιδιά κίνητρο να ασχοληθούν δημιουργικά με την ξένη 
γλώσσα γύρω από ένα θέμα που εξάπτει τη φαντασία τους και περιέχει μυστήριο και 
ταυτόχρονα αποτελεί μέρος της πολιτισμικής παράδοσης του Ηνωμένου Βασιλείου, 
το οποίο είναι μία από τις χώρες της γλώσσας-στόχου. Το σενάριο μπορεί να εφαρ-
μοστεί εξ ολοκλήρου είτε στο εργαστήρι πληροφορικής του σχολείου είτε εξ απο-
στάσεως με συνδυασμό σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας.  
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: εκπαιδευτικό σενάριο, αγγλικά, Στ’ δημοτικού, Loch Ness 
monster 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας όσον αφορά τα παιδιά, χτίζεται με δρα-
στηριότητες που δίνουν επικοινωνιακό νόημα στη χρήση της γλώσσας γύρω 
από ένα θέμα για το οποίο τα παιδιά θα έχουν κάτι να πουν (Lynn, 2001). Η 
επικοινωνιακή διάσταση της ξένης γλώσσας είναι η βάση του εκπαιδευτικού 
σεναρίου που παρουσιάζεται, σε μία προσπάθεια να μην επισκιαστεί από τα 
τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιούνται (Tomlinson, 2012) αλλά αντίθετα, 
να αναδειχθεί. Το σενάριο προσεγγίζει το θέμα της ύπαρξης ή ανυπαρξίας 
του τέρατος του Λοχ Νες, το οποίο δεν είναι άγνωστο στα παιδιά της Στ’ 
δημοτικού στα οποία απευθύνεται. Συνυφασμένο με τη βρετανική κουλτούρα 
και με τη γενικότερη θεματολογία του φανταστικού, η οποία μάλιστα αποτε-
λεί κεφάλαιο του διδακτικού εγχειριδίου των αγγλικών της Στ’ (Unit 3: 
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Imaginary Creatures), το θέμα δημιουργεί ένα πέπλο μυστηρίου που δίνει κί-
νητρο στα παιδιά να συμμετέχουν και να εκφραστούν στα αγγλικά. 

Ο σχεδιασμός του σεναρίου στηρίζεται στο μοντέλο των τεσσάρων πόρων 
των Luke και Freebody (1999) και αναπτύχθηκε στα πλαίσια επιμόρφωσης 
Β’ επιπέδου. Σύμφωνα με το μοντέλο, οι μαθητές/τριες υιοθετούν συγκεκρι-
μένο ρόλο σε κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα (Μητσικοπούλου, 2019). Το 
σενάριο έχει διάρκεια 5 διδακτικών ωρών (διάρκειας 45 λεπτών η καθεμία) 
και περιέχει συνολικά 13 δραστηριότητες που απευθύνονται σε μαθητές και 
μαθήτριες με επίπεδο γλωσσομάθειας Α1+ έως Α2, σύμφωνα με το Κοινό 
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς, καθώς χρησιμοποιούνται γλωσσικές δομές 
που θεωρούνται κατακτημένες. Κάθε δραστηριότητα θέτει συγκεκριμένο 
γλωσσικό στόχο όπως ορίζεται από το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξέ-
νων Γλωσσών που αφορά στην κατανόηση/παραγωγή γραπτού ή προφορικού 
λόγου. Επιπλέον, οι μαθητές και μαθήτριες χρειάζεται να έχουν κάποιες βα-
σικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή καθώς όλες οι δραστη-
ριότητες είναι ψηφιακές. Τα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι 
σχετικά απλά στη χρήση τους οπότε πρότερη εξοικείωση, αν και βοηθητική, 
δεν είναι απαραίτητη. 

Η συγγραφή του σεναρίου έγινε με σκοπό να εφαρμοστεί στο σχολείο, σε 
εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και ως τέτοιο παρουσιάζεται στο 
Παράρτημα. Ωστόσο, εξαιτίας της διαταραγμένης σχολικής πραγματικότη-
τας λόγω της πανδημίας COVID-19, δεν πρόλαβε να εφαρμοστεί με αυτόν 
τον τρόπο. Αντίθετα, σχεδόν όλες οι δραστηριότητες, εφαρμόστηκαν επιτυ-
χώς εξ αποστάσεως, είτε σύγχρονα είτε ασύγχρονα, στο χρονικό διάστημα 
της άνοιξης του 2020, όταν η προσέλευση στην τυπική εκπαίδευση ήταν α-
δύνατη και πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη το κλίμα της συγκεκριμένης τάξης 
όπως “το σύνολο των συμμετεχόντων, τις σχέσεις, τις δομές, τις δραστηριό-
τητες και τις διαδικασίες που όλες μαζί συντελούν στην κοινή εμπειρία της 
διδασκαλίας και εκμάθησης της γλώσσας” (Guerrettaz & Johnston, 2013, 
σ.779). 

Γενικότερα, το σενάριο ενέχει την έννοια της επιλογής καθώς οι δραστη-
ριότητες μπορούν να γίνουν τόσο εξ αποστάσεως όσο και στην αίθουσα. Ση-
μειώνεται ότι, ιδιαίτερα στην εξ αποστάσεως διδασκαλία, ο προτεινόμενος 
χρόνος κάθε δραστηριότητας μπορεί να ποικίλλει, ανάλογα με τη δυναμική 
του τμήματος και τον τεχνολογικό εξοπλισμό κάθε μαθητή/τριας, οπότε η 
έννοια της διδακτικής ώρας, όπως ισχύει στην τυπική εκπαίδευση διαφορο-
ποιείται. Το ίδιο ισχύει και για τον τρόπο εργασίας για κάθε δραστηριότητα, 
ο οποίος μπορεί να είναι είτε σε δυάδες, όπως συνήθως προτείνεται, είτε σε 
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ομάδες είτε σε ολομέλεια είτε ατομικά. Πάντως, ο τρόπος που έχουν σχεδια-
στεί οι δραστηριότητες προσφέρει την ευελιξία στον/στην εκπαιδευτικό να 
αποφασίσει και να προσαρμόσει το μάθημά του/της ανάλογα. 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Παρακάτω παρουσιάζονται με τη σειρά οι 13 δραστηριότητες του σενα-
ρίου, ενταγμένες σε διδακτικές ώρες. Όλοι οι σύνδεσμοι των ψηφιακών ερ-
γαλείων που χρησιμοποιούνται, υπάρχουν στη δικτυογραφία στην ενότητα 8 
του Παραρτήματος. 

 
1η διδακτική ώρα 

Η πρώτη διδακτική ώρα εισάγει τα παιδιά στο θέμα με τέσσερις σύντομες 
και σχετικά εύκολες δραστηριότητες, στις οποίες οι απαντήσεις ελέγχονται 
αυτόματα από το ψηφιακό εργαλείο μέσω του οποίου έχουν δημιουργηθεί. 
Προτείνεται τα παιδιά να εργαστούν σε δυάδες ή ομάδες. 

Στη δραστηριότητα 1, τα παιδιά περιηγούνται σε ένα ψηφιακό εικονολε-
ξικό με τίτλο «Magic World» από το Φωτόδεντρο. Έπειτα, τα παιδιά αποφα-
σίζουν με ποιο από τα πλάσματα του λεξικού μοιάζει πιο πολύ το τέρας του 
Λοχ Νες και εκφράζουν τη γνώμη τους στα αγγλικά. Δεν υπάρχουν σωστές 
ή λάθος απαντήσεις. Ο κύριος στόχος είναι η στοιχειώδης παραγωγή και κα-
τανόηση προφορικού λόγου και η εισαγωγή σε λεξιλόγιο σχετικό με τη γενι-
κότερη θεματολογία του φανταστικού. 

Στη δραστηριότητα 2, τα παιδιά παρακολουθούν ένα βίντεο από τον ιστό-
τοπο του British Council με τίτλο «Nessie -the Loch Ness Monster». Τα παι-
διά, έχοντας απενεργοποιημένους τους υπότιτλους, εστιάζουν στα κύρια γε-
γονότα που προβάλλονται καλλιεργώντας τη δεξιότητα κατανόησης προφο-
ρικού λόγου, χωρίς όμως να στοχεύουν σε μετάφραση συγκεκριμένων φρά-
σεων. Έπειτα, ασχολούνται με τη ψηφιακή δραστηριότητα «Place the 
pictures in the correct order» που έχει δημιουργηθεί με το ψηφιακό εργαλείο 
Learning Apps. Τα παιδιά βάζουν κάποια στιγμιότυπα από το βίντεο στη σω-
στή σειρά. Αυτού του είδους η δραστηριότητα προσπαθεί να εμπλέξει πιο 
ενεργά όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως των γνωστικών τους δυνατοτήτων. 

Στη δραστηριότητα 3, τα παιδιά ξαναβλέπουν το βίντεο, έχοντας τους υ-
πότιτλους ενεργοποιημένους, αν θεωρείται ότι χρειάζεται. Έπειτα, ασχολού-
νται με ένα παιχνίδι αναγνώρισης λέξεων που έχει δημιουργηθεί με το ψη-
φιακό εργαλείο quiz-maker. Σε αυτό το παιχνίδι, τα παιδιά καλούνται να ε-
στιάσουν σε συγκεκριμένες λέξεις που ακούγονται στο κείμενο και να αντι-
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στοιχίσουν την καθεμία με τη σωστή εικόνα. Συνεπώς, καλούνται να κατα-
νοήσουν έννοιες του βίντεο πιο λεπτομερώς και εξασκούνται στην ορθογρα-
φία τους με έμμεσο τρόπο. 

Αφού ξαναδούν το βίντεο, τα παιδιά καλούνται να κάνουν τη δραστηριό-
τητα 4, που επίσης έχει δημιουργηθεί με το quiz-maker. Τα παιδιά αντιστοι-
χίζουν έναν τίτλο με ένα στιγμιότυπο από το βίντεο, προβαίνοντας έτσι σε 
πιο ουσιαστική κατανόηση τόσο του βίντεο όσο και των νοημάτων που εκ-
φράζονται στους τίτλους με διαφορετικά λόγια. 

 
2η διδακτική ώρα 

Η δεύτερη διδακτική ώρα επιδιώκει σχολαστικότερη προσέγγιση του θέ-
ματος τόσο μέσω του βίντεο όσο και της γραπτής του μορφής (transcript). 
Προτείνεται τα παιδιά να εργαστούν σε δυάδες ή ομάδες. 

Στη δραστηριότητα 5, τα παιδιά καλούνται να δουν το βίντεο ξανά και 
έπειτα να διαβάσουν τη γραπτή απόδοσή του (transcript). Κατόπιν, προσπα-
θούν να βάλουν κάποιες προτάσεις στη σειρά σε ένα παιχνίδι που έχει δη-
μιουργηθεί με το quiz-maker και στοχεύει στην καλλιέργεια κατανόησης 
γραπτού λόγου. Οι προτάσεις αυτές διατυπώνουν γεγονότα που αναφέρονται 
στο κείμενο. Τα παιδιά μπορούν φυσικά να ανατρέχουν στο γραπτό κείμενο, 
όταν το χρειάζονται. Παρόλο που οι απαντήσεις ελέγχονται αυτόματα, προ-
τείνεται ο/η εκπαιδευτικός να συζητήσει με τα παιδιά, ακόμα και στη μητρική 
γλώσσα, σχετικά με στρατηγικές που υιοθετήθηκαν για την εύρεση της σω-
στής απάντησης. 

Η δραστηριότητα 6 έχει επίσης δημιουργηθεί με το quiz-maker και απαιτεί 
από τα παιδιά να ξαναδιαβάσουν το γραπτό κείμενο (transcript) της δραστη-
ριότητας 5. Πρόκειται για μία άσκηση Σωστού/Λάθους, στην οποία τα παιδιά 
θα πρέπει να διορθώσουν τις λάθος προτάσεις, ανατρέχοντας στο κείμενο. 
Παρέχονται αυτοματοποιημένες απαντήσεις αλλά, επειδή η διατύπωση των 
απαντήσεων των παιδιών μπορεί να ποικίλλει, καλό είναι ο/η εκπαιδευτικός 
να συζητήσει με τα παιδιά σχετικά με τις απαντήσεις τους. Η άσκηση καλ-
λιεργεί τη δεξιότητα κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου στα αγ-
γλικά. 

Η δραστηριότητα 7 είναι ένα διασκεδαστικό κουίζ πολλαπλών επιλογών 
με 11 ερωτήσεις κατανόησης σχετικά με την ίδια πηγή που έχει δημιουργηθεί 
με το ψηφιακό εργαλείο Kahoot!. Το κουίζ απαιτεί από τους μαθητές/τριες 
να κατανοήσουν την κάθε ερώτηση, να θυμηθούν το κείμενο και να επιλέ-
ξουν γρήγορα τη σωστή απάντηση. 
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3η διδακτική ώρα 
Η τρίτη διδακτική ώρα επικεντρώνεται στην παραγωγή γραπτού λόγου και 

συνεπώς ολόκληρη η ώρα καλύπτεται από μία μόνο δραστηριότητα. Στη δρα-
στηριότητα 8 λοιπόν, τα παιδιά, εργαζόμενα είτε ατομικά είτε σε δυάδες/ο-
μάδες, συγγράφουν ένα κείμενο δύο παραγράφων με το εργαλείο Microsoft 
Word σχετικά με το τέρας του Λοχ Νες. Δίνεται στους μαθητές/τριες η συν-
θήκη ότι έχουν εξερευνήσει τη λίμνη και ότι έχουν συναντήσει και συνομι-
λήσει με το τέρας του Λοχ Νες.  

Στην πρώτη παράγραφο του κειμένου, τα παιδιά πρέπει να περιγράψουν 
το τέρας εξωτερικά, όπως το φαντάζονται. H δεύτερη παράγραφος θα ανα-
φέρεται στον χαρακτήρα του. Οι μαθητές/τριες μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
κάποιο ηλεκτρονικό λεξικό, όπως το word reference, ώστε να αναζητήσουν 
λέξεις που χρειάζονται και δε γνωρίζουν. Επίσης, το διδακτικό εγχειρίδιο στο 
κεφάλαιο 3, προσφέρει λεξιλόγιο το οποίο θα μπορούσαν οι μαθητές/τριες να 
χρησιμοποιήσουν στο κείμενο που θα δημιουργήσουν. 
 
4η διδακτική ώρα 

Ολόκληρη η τέταρτη διδακτική ώρα αφιερώνεται στη δραστηριότητα 9. 
Πρόκειται για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της συγγραφικής δρα-
στηριότητας παραπάνω. Τα παιδιά, αφού έχουν ετοιμάσει τα κείμενά τους, 
τα αναρτούν στον ηλεκτρονικό τοίχο της ψηφιακής πλατφόρμας e-me, ώστε 
όλοι οι συμμαθητές/τριές τους να μπορούν να τα διαβάσουν. Αν δεν είναι 
δυνατόν να αξιοποιηθεί η πλατφόρμα e-me, τότε ο/η εκπαιδευτικός μπορεί 
να δημιουργήσει ένα κοινό έγγραφο Google doc, ώστε οι μαθητές/τριες να 
επικολλήσουν εκεί τα κείμενά τους. Δίνεται χρόνος στους μαθητές/τριες να 
διαβάσουν τα κείμενα των συμμαθητών/τριών τους καλλιεργώντας έτσι τη 
δεξιότητα κατανόησης γραπτού λόγου. Ο/Η εκπαιδευτικός παροτρύνει τα 
παιδιά να αφήσουν κάποιο θετικό σχόλιο κάτω από κάθε γραπτή εργασία, 
ώστε να εξασκήσουν κατά αυτόν τον τρόπο και την παραγωγή γραπτού λό-
γου. 

 
5η διδακτική ώρα 

Η πέμπτη διδακτική ώρα φέρνει τα παιδιά σε επαφή με αυθεντικό λόγο 
στην ξένη γλώσσα καθώς τα παιδιά ασχολούνται αρχικά με ένα βίντεο από 
το Youtube το οποίο δεν έχει δημιουργηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς αλλά 
είναι απόσπασμα από ειδησεογραφικό δελτίο. 

Αρχικά στη δραστηριότητα 10, τα παιδιά πηγαίνουν στον ιστότοπο του 
βίντεο αλλά δεν το παρακολουθούν. Αφού διαβάσουν μόνο την περιγραφή 
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του βίντεο, οι μαθητές/τριες προσπαθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις 
του/της εκπαιδευτικού σχετικά με την πηγή του βίντεο και το περιεχόμενό 
του, που αφορά κυρίως στη γνώμη των επιστημόνων σχετικά με την ύπαρξη 
του τέρατος του Λοχ Νες. Συνεπώς, καλλιεργείται η κατανόηση του γραπτού 
λόγου, αφού τα παιδιά διαβάζουν την περιγραφή του βίντεο στα αγγλικά. Ε-
πίσης, καλλιεργείται και η κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου 
μέσω των ερωταπαντήσεων του/της εκπαιδευτικού. Η δραστηριότητα προ-
τείνεται να γίνει σε ολομέλεια ως συζήτηση αλλά θα μπορούσαν τα παιδιά να 
δουλέψουν εναλλακτικά σε δυάδες/ομάδες και να απαντήσουν τις ερωτήσεις 
γραπτά, αν ο/η εκπαιδευτικός θέλει να εστιάσει περισσότερο στον γραπτό 
λόγο. 

Στη δραστηριότητα 11, τα παιδιά παρακολουθούν το απόσπασμα του ει-
δησεογραφικού δελτίου με μοναδικό ερώτημα-στόχο να καταλάβουν την ά-
ποψη των Βρετανών πολιτών σε σχέση με την ύπαρξη του τέρατος. Προτεί-
νεται οι υπότιτλοι να μείνουν απενεργοποιημένοι, διότι ο στόχος είναι η καλ-
λιέργεια της δεξιότητας κατανόησης προφορικού λόγου. Επιπλέον, ο στόχος 
της δραστηριότητας είναι ξεκάθαρος και απλός και κρίνεται ότι μπορούν τα 
παιδιά να ανταποκριθούν έχοντας τους υπότιτλους απενεργοποιημένους. Α-
νάλογα με τη δυναμική του τμήματος, ο/η εκπαιδευτικός κρίνει πόσες φορές 
τα παιδιά θα δουν το βίντεο. Έπειτα, ακολουθεί συζήτηση, ώστε να απαντη-
θεί το ερώτημα-στόχος. 

Η δραστηριότητα 12 ωθεί τα παιδιά να διατυπώσουν στα αγγλικά τη 
γνώμη τους σχετικά με την ύπαρξη του τέρατος του Λοχ Νες σε έναν ηλε-
κτρονικό πίνακα ανακοινώσεων του ψηφιακού εργαλείου lino. Στον πίνακα 
αυτόν που έχει δημιουργηθεί εκ των προτέρων από τον/την εκπαιδευτικό, τα 
παιδιά μπορούν να αναρτήσουν ένα ηλεκτρονικό μήνυμα post-it με τη γνώμη 
τους καθώς και μια σχετική εικόνα ή υπερσύνδεσμο, αν το επιθυμούν. Προ-
ϋπόθεση είναι ότι το μήνυμά τους πρέπει να αρχίζει με τη φράση «The Loch 
Ness monster is…» όπως φαίνεται παρακάτω στο στιγμιότυπο οθόνης 1. Η 
δραστηριότητα στοχεύει στην ανάπτυξη της δεξιότητας της παραγωγής γρα-
πτού λόγου και προτείνεται να γίνει ατομικά. Ωστόσο, αν ο/η εκπαιδευτικός 
επιθυμεί, μπορεί να χωρίσει τα παιδιά σε δυάδες/ομάδες, ώστε να βοηθάει το 
ένα παιδί το άλλο στη διατύπωση των ιδεών τους. 



93 

 

Στιγμιότυπο 1:Δείγμα απαντήσεων μαθητών/τριών δραστηριότητας 12 

Η δραστηριότητα 13 είναι η τελευταία του σεναρίου και περιέχει ερωτή-
σεις αυτοαξιολόγησης του/της μαθητή/τριας καθώς και ερωτήσεις αξιολόγη-
σης των δραστηριοτήτων του σεναρίου. Προτείνεται να γίνει ατομικά. Οι ε-
ρωτήσεις έχουν δημιουργηθεί με το εργαλείο Google Forms και είναι στα 
ελληνικά, ώστε να είναι ξεκάθαρες για όλους και έτσι, ο παράγοντας της 
γλώσσας να μη λειτουργήσει ανασταλτικά στη συμπλήρωσή τους.  

 
ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Όπως ήδη προαναφέρθηκε, σχεδόν όλες οι δραστηριότητες πραγματοποι-
ήθηκαν εξ αποστάσεως είτε σύγχρονα μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex 
είτε ασύγχρονα, με κύριο κανάλι επικοινωνίας την ηλεκτρονική πλατφόρμα 
e-me. Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν θετικά και, αξιολογώντας τους εαυτούς 
τους ανέφεραν συνολική βελτίωση στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού 
και προφορικού λόγου γύρω από ένα θέμα που τους φάνηκε αρκετά ενδιαφέ-
ρον. Παρατηρήθηκε, επίσης, ότι οι δραστηριότητες που ενείχαν προφορικό 
λόγο δυσκόλεψαν τα παιδιά κατά τη διάρκεια της σύγχρονης διδασκαλίας, 
κυρίως λόγω τεχνολογικών προβλημάτων. 

Οι δραστηριότητες έγιναν ατομικά διότι τη χρονική περίοδο που εφαρμό-
στηκαν, η πλατφόρμα Webex δεν έδινε τη δυνατότητα χωρισμού των παιδιών 
σε ομάδες, σε αντίθεση με την περίοδο τηλεκπαίδευσης του χειμώνα του 
2020. Συνεπώς, σε μια δεύτερη εφαρμογή των δραστηριοτήτων του σενα-
ρίου, η εργασία σε ομάδες στη σύγχρονη διδασκαλία αναμένεται να κινήσει 
ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον των παιδιών. Η χρήση της πλατφόρμας e-
me θα μπορούσε να γίνει πιο εκτεταμένα ή ακόμα και να ενταχθεί το blog 
του σχολείου στην όλη μαθησιακή διαδικασία (όπως για παράδειγμα για τη 
δημοσίευση αποτελεσμάτων των εργασιών των παιδιών). Πάντως, σε κάθε 
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περίπτωση, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να διαμορφώσει τον χρόνο των δρα-
στηριοτήτων και τη δυσκολία τους ανάλογα με τη δυναμική του τμήματος, 
καθώς το παρόν εκπαιδευτικό σενάριο παρέχει αυτήν την ευελιξία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Τίτλος σεναρίου: The Loch Ness Monster (Το τέρας του Λοχ Νες) 
Εκπαιδευτικός: ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

(εκπαιδευτικός αγγλικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση) 
 
1. Ταυτότητα Σεναρίου 
Γνωστικό αντικείμενο: Αγγλική Γλώσσα 
Σύνδεση με ενότητα σχολικού εγχειριδίου:  

Συνδέεται με το βιβλίο Αγγλικών της Στ’ τάξης Δημοτικού (English 6th 
grade) - Lesson 1 Unit 3: Old and modern creatures. Το θέμα της συγκεκρι-
μένης ενότητας είναι τα πλάσματα της φαντασίας, όπως μυθολογικά πλά-
σματα, τέρατα ή ήρωες των παραμυθιών (νεράιδες, πριγκίπισσες, δράκοι 
κ.α.) 

 
Προφίλ μαθητών:  

Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Στ’ Δημοτικού (11-12 ετών) όμως δεν έχει 
εφαρμοστεί σαν σενάριο μέσα στην τάξη. Σχεδόν όλες οι δραστηριότητες που 
προτείνονται έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σύγχρονα ή ασύγχρονα μέσω της 
ψηφιακής πλατφόρμας e-me.  

 
Επίπεδο γλωσσομάθειας: 

Με βάση την εξάβαθμη κλίμακα του ΚΕΠΑ: Α1+, Α2 
 

Χρονική διάρκεια:  
Το σενάριο έχει διάρκεια 5 διδακτικών ωρών. 
 

Προϋποθέσεις υλοποίησης και προηγούμενες γνώσεις: 
Όλα τα μαθήματα λαμβάνουν χώρα στο εργαστήριο πληροφορικής του 

σχολείου. Άρα, το σχολείο πρέπει να διαθέτει εργαστήριο πληροφορικής με 
σύνδεση στο διαδίκτυο, ηχεία και βιντεοπροβολέα. Συνίσταται, προς απο-
φυγή οχλαγωγίας, να υπάρχει ένα σετ ακουστικών σε κάθε υπολογιστή, ώστε 
στις δραστηριότητες τα παιδιά να μπορούν να παρακολουθήσουν βίντεο με 
τον δικό τους ρυθμό. Στους υπολογιστές χρειάζεται να είναι εγκατεστημένο 
το Microsoft Word. 

Επίσης, θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί φάκελος στην επιφάνεια εργασίας 
κάθε υπολογιστή με τον τίτλο του σεναρίου που να περιέχει τα Φύλλα Εργα-
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σίας, ώστε να μπορούν οι μαθητές/τριες να χρησιμοποιούν τους υπερσυνδέ-
σμους που ζητά ο εκπαιδευτικός, ανεξάρτητα με το αν το Φύλλο Εργασίας 
για κάθε δραστηριότητα δίνεται και εκτυπωμένο (αν ο εκπαιδευτικός το κρί-
νει απαραίτητο). Στα Φύλλα Εργασίας, στις δραστηριότητες που τα παιδιά θα 
εργαστούν σε ένα καινούριο για αυτά περιβάλλον εργασίας, δίνεται μαζί με 
τον υπερσύνδεσμο και ένα στιγμιότυπο οθόνης (screenshot) από αυτό το πε-
ριβάλλον ώστε να υπάρξει μια πρώτη εξοικείωση.  

Επίσης, στον ίδιο φάκελο οι μαθητές/τριες θα κληθούν να αποθηκεύσουν 
τις εργασίες τους. Άρα, οι μαθητές/τριες πρέπει να έχουν την ψηφιακή ικα-
νότητα να αποθηκεύουν, να αναζητούν και να ανοίγουν έγγραφα από συγκε-
κριμένο φάκελο καθώς και στοιχειώδεις γνώσεις χειρισμού Word. Επίσης, 
χρειάζεται τα παιδιά να έχουν μικρή εμπειρία αναζήτησης πληροφοριών στο 
διαδίκτυο και να γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό λεξικό 
“word reference”. Επιπλέον, στη Δραστηριότητα 9, τα παιδιά θα πρέπει να 
συνδεθούν στην ψηφιακή πλατφόρμα e-me, οπότε πρέπει να έχει δημιουργη-
θεί κυψέλη τμήματος για το μάθημα των Αγγλικών, τα παιδιά να γνωρίζουν 
τους κωδικούς τους και να έχουν μια εξοικείωση σχετικά με τη λειτουργία 
του “τοίχου” της κυψέλης. Παρόλ’ αυτά, για τη συγκεκριμένη δραστηριό-
τητα, προτείνεται και εναλλακτικό πλάνο εργασίας αν ο εκπαιδευτικός επι-
θυμεί να μη χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα e-me. Πάντως γενικότερα, τα 
ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι απλά (π.χ. kahoot, linoit, quiz-
maker, Learning apps) και δεν απαιτείται υποχρεωτικά προηγούμενη εμπει-
ρία οπότε ο εκπαιδευτικός μπορεί να τα χρησιμοποιήσει κατευθείαν, ανάλογα 
με τη δυναμική του τμήματος.  

Από γλωσσικό επίπεδο, τα παιδιά χρειάζεται να γνωρίζουν απλές δομές 
έκφρασης της γνώμης που θα είναι η σκαλωσιά για να εξελιχθεί η γνώση τους 
καθώς και λεξιλόγιο και γραμματική που έχουν διδαχθεί στα προηγούμενα 
κεφάλαια του βιβλίου. Δίνεται έμφαση στο λεξιλόγιο και το θέμα του μαθή-
ματος 1 του κεφαλαίου 3 του βιβλίου της Στ’ αλλά ο εκπαιδευτικός μπορεί 
να χρησιμοποιήσει το σενάριο ακόμα και αν δεν έχει δουλέψει το συγκεκρι-
μένο κεφάλαιο με τους μαθητές/τριές του. 

Αρκετές από τις δραστηριότητες έχουν τη μορφή ψηφιακού παιχνιδιού ο-
πότε θα ήταν καλό ο εκπαιδευτικός να ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι οι δρα-
στηριότητες δεν έχουν ανταγωνιστικό χαρακτήρα (εκτός από μία, που έχει 
δημιουργηθεί με αυτό το σκοπό). Επίσης, σε όλες τις δραστηριότητες εκτός 
από αυτές της 5ης διδακτικής ώρας, τα παιδιά καλούνται να δουλέψουν σε 
δυάδες οπότε –αν και δεν είναι απαραίτητο- καλό είναι τα παιδιά να έχουν 
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εμπειρία εργασίας σε ζευγάρια. Επισημαίνεται ότι για όλες τις δραστηριότη-
τες, ο εκπαιδευτικός δρα συντονιστικά, περιφερόμενος στην τάξη και λύνο-
ντας απορίες όπου χρειαστεί. Για τις ανάγκες του σεναρίου, προτείνεται οι 
δυάδες να είναι μικτών δυνατοτήτων ώστε οι μαθητές/τριες να συνεργάζο-
νται μεταξύ τους και να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερο. Κάθε 
δυάδα εργάζεται με έναν υπολογιστή. Αυτό προτείνεται διότι συνήθως υπάρ-
χουν ελλείψεις στα εργαστήρια πληροφορικής στα δημόσια σχολεία. Υπό ένα 
θετικό πρίσμα ωστόσο, προάγεται το πνεύμα της συνεργατικής μάθησης. 

 
2. Συνοπτική περιγραφή του σεναρίου 

Το συγκεκριμένο σενάριο, το οποίο στηρίχθηκε στο μοντέλο των τεσσά-
ρων πόρων των Lukeand, Freebody (Luke& Freebody, 1999), σκοπεύει στην 
ενασχόληση των μαθητών/τριών με ένα θέμα που εγείρει τη φαντασία τους, 
περιέχει μυστήριο και συνεπώς δίνει μεγαλύτερο κίνητρο στα παιδιά να α-
σχοληθούν με την ξένη γλώσσα. Ταυτόχρονα, το θέμα του σεναρίου, το τέρας 
του Λοχ Νες, αποτελεί μέρος της πολιτισμικής κληρονομιάς και παράδοσης 
του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο είναι η χώρα της γλώσσας-στόχου. Μέσα 
από διάφορους ψηφιακούς πόρους (ιστότοπος του British Council, linoit, 
kahoot, quiz-maker, LearningApps, Youtube, e-me, Google Forms) καλλιερ-
γούνται τόσο οι δεξιότητες παραγωγής όσο και κατανόησης προφορικού και 
γραπτού λόγου. Οι μαθητές/τριες αξιοποιούν πρότερη γνώση και παράγουν 
νέα δουλεύοντας σε δυάδες.  

 
3. Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα 
Επικοινωνιακή ικανότητα: 

Να είναι οι μαθητές /τριες σε θέση: 
- Να εντοπίζουν συγκεκριμένες πληροφορίες σε λίστες ή σύντομα κείμενα 

με περιορισμένο λεξιλόγιο (Α1 02, ΕΠΣ-ΞΓ) 
- Να κατανοούν τη σημασία μεμονωμένων λέξεων ή φράσεων με βάση τα 

άμεσα συμφραζόμενα ή το ευρύτερο επικοινωνιακό περιβάλλον όπου 
αυτές εμφανίζονται (Α1 08, ΕΠΣ-ΞΓ) 

- Να συλλέγουν πληροφορίες για πρόσωπα, αντικείμενα, τοποθεσίες από 
ένα ή περισσότερα πληροφοριακά κείμενα και να τις ταξινομούν (Α1 10, 
ΕΠΣ-ΞΓ) 

- Να προσθέτουν λέξεις ως σχόλιο σε φωτογραφία στο facebook ή στο 
flickr (Α1 14, ΕΠΣ-ΞΓ) 
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- Να απαντούν σε απλά ερωτήματα στην ξένη γλώσσα που αφορούν το πε-
ριεχόμενο σύντομης εκφοράς λόγου όπως π.χ. ερωταποκρίσεων (Α1 22, 
ΕΠΣ-ΞΓ) 

- Να ταξινομούν γενικές ή ειδικές πληροφορίες που περιέχονται σε ένα 
κείμενο (Α1 28, ΕΠΣ-ΞΓ) 

- Να κατανοούν το περιεχόμενο σύντομου κειμένου το οποίο αναφέρεται 
σε καταστάσεις καθημερινής ρουτίνας και μπορεί να συνοδεύεται από ει-
κόνες ή πίνακες (Α2 01, ΕΠΣ-ΞΓ) 

- Να εντοπίζουν σε ένα σύντομο πληροφοριακό κείμενο εύκολα προβλέψι-
μες πληροφορίες σχετικές με τον τόπο, το χρόνο ή την ποσότητα (Α2 02, 
ΕΠΣ-ΞΓ) 

- Να αναγνωρίζουν το είδος ενός κειμένου και στοιχεία του περιβάλλοντος 
χρήσης του, το συντάκτη, τον αποδέκτη του, τον επικοινωνιακό σκοπό 
που εξυπηρετεί (Α2 03, ΕΠΣ-ΞΓ) 

- Να κατανοούν τη συνοπτική περιγραφή ενός βίντεο στο Youtube (Α2 07, 
ΕΠΣ-ΞΓ) 

- Να κατανοούν το αποτέλεσμα μίας απλής αναζήτησης σε μηχανή αναζή-
τησης (Α2 08, ΕΠΣ-ΞΓ) 

- Να δίνουν ή να ζητούν πληροφορίες σχετικά με ένα οικείο θέμα και να 
διατυπώνουν ή να ζητούν μία γνώμη (Α2 09, ΕΠΣ-ΞΓ) 

- Να αποδίδουν το γενικό νόημα ενός ή περισσοτέρων σύντομων κειμένων 
ή να συνοψίζουν τα κύρια σημεία του, αξιοποιώντας γλωσσικά στοιχεία 
που χρησιμοποιούνται σε αυτό (Α2 13, ΕΠΣ-ΞΓ) 

- Να κατανοούν το νόημα σύντομων πληροφοριακών ή περιγραφικών κει-
μένων (Α2 18, ΕΠΣ-ΞΓ) 

- Να κατανοούν τα κύρια σημεία από τηλεοπτικά προγράμματα σχετικά με 
θέματα της επικαιρότητας εφόσον ο λόγος είναι απλός και καθαρός (Α2 
19, ΕΠΣ-ΞΓ) 

- Να προτείνουν στους συνομιλητές τους λύσεις για κάποιο πολύ απλό 
πρόβλημα, έστω και αν δεν έχουν την ευχέρεια να εμπλακούν σε εκτενή 
συζήτηση σχετικά με αυτές (Α2 26, ΕΠΣ-ΞΓ) 
 

Γλωσσική εστίαση: 
 Να ασκηθούν τα παιδιά στην ικανότητα να επιλέγουν τις κατάλληλες λέ-

ξεις/φράσεις στα αγγλικά, ώστε να μπορούν να εκφράζουν την άποψή τους 
γραπτά και προφορικά στην αγγλική γλώσσα. 
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 Να αναπτύξουν και να εξασκηθούν στην ικανότητα εντοπισμού συγκεκρι-
μένων πληροφοριών στο αγγλικό κείμενο, γραπτό ή προφορικό, που θα 
τους επιτρέπει να απαντούν σε ερωτήσεις κατανόησης διαφόρων τύπων. 

 Να μπορούν να αντιληφθούν το γενικότερο περιεχόμενο ενός βίντεο τόσο 
όσο βλέπουν το βίντεο όσο και από την περιγραφή του 

Γραμματισμοί: 
 Ανάπτυξη πολυτροπικού γραμματισμού δηλαδή τη δεξιότητα ερμηνείας 

κειμένου που συνοδεύεται από π.χ. εικόνα, ήχο, σχήματα, χρώματα.  
 Ανάπτυξη ψηφιακού και πληροφοριακού γραμματισμού καθώς οι μαθη-

τές/τριες καλούνται να αξιοποιήσουν ιστότοπους και να χρησιμοποιήσουν 
ψηφιακά εργαλεία (Microsoft Word, youtube, e-me, word reference, 
Learning Apps, quiz-maker, kahoot!, lino, Google Forms, Φωτόδεντρο, ι-
στότοπος του British Council) για να αναζητήσουν την πληροφορία που 
τους χρειάζεται, για να κατανοήσουν καλύτερα την πληροφορία που τους 
έχει ήδη δοθεί ή να δώσουν οι ίδιοι μια πληροφορία. 

 Ανάπτυξη κριτικού γραμματισμού αφού οι μαθητές/τριες καλούνται να 
συζητήσουν σε δυάδες, να αποφασίσουν, να συγγράψουν, να παρουσιά-
σουν τη γνώμη τους και να σχολιάσουν κριτικά τις απόψεις άλλων (είτε 
συμμαθητών/τριών τους είτε απόψεις που διατυπώνονται σε κείμενο). 

 Ανάπτυξη κοινωνικού και πολιτισμικού γραμματισμού διότι οι μαθη-
τές/τριες καλούνται να συνεργαστούν σε δυάδες για ένα θέμα ενδιαφέρο-
ντος που αφορά τη χώρα της γλώσσας στόχου (Ηνωμένο Βασίλειο-Σκω-
τία) και αποτελεί μέρος της κουλτούρας της. 
 

4. Αναλυτική περιγραφή 
 
1η διδακτική ώρα 

1η Δραστηριότητα: The Loch Ness monster… What is that? (Το τέρας 
του Λοχ Νες… Τι είναι αυτό;) 
Διάρκεια:10’ 
Είδος δραστηριότητας: Περιήγηση σε ψηφιακό εικονολεξικό - brainstorm-
ing 
Οργάνωση τάξης: Σε δυάδες στο εργαστήρι Η/Υ 
Ρόλος του εκπαιδευτικού: Συντονιστικός και ενθαρρυντικός 

Ενέργειες του εκπαιδευτικού: Ο εκπαιδευτικός ζητάει από τα παιδιά να 
περιηγηθούν στο ψηφιακό εικονολεξικό ‘Magic World’ από το Φωτόδεντρο. 
Εξηγεί στα παιδιά ότι έχουν 5 λεπτά να αποφασίσουν σε δυάδες με ποιο από 
τα πλάσματα που υπάρχουν στο λεξικό μοιάζει πιο πολύ το τέρας του Λοχ 
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Νες. Διευκρινίζει ότι δεν υπάρχουν σωστές απαντήσεις και ενθαρρύνει τα 
παιδιά να εκφράσουν ελεύθερα τη γνώμη τους ανάλογα με το τι πιστεύουν ή 
έχουν δει και ακούσει. Ωθεί τα παιδιά να δουν όλες τις σελίδες του λεξικού 
και να ακούσουν τις λέξεις πατώντας πάνω στο ακουστικό σε κάθε λέξη. 
(Φύλλα Εργασίας, Δραστηριότητα 1). Έπειτα, κάθε δυάδα παρουσιάζει την 
απάντησή της. 

Ενέργειες μαθητή: Οι μαθητές/τριες σε δυάδες (1 υπολογιστής ανά 
δυάδα) περιηγούνται στο εικονολεξικό ‘Magic World’ βλέποντας κάποια φα-
νταστικά πλάσματα/τέρατα και ακούγοντας πώς προφέρονται. Οι μαθη-
τές/τριες, δρώντας ως αναλυτές κειμένου με βάση το μοντέλο των τεσσάρων 
πόρων, πρέπει να αποφασίσουν με ποιο από τα πλάσματα που εικονίζονται 
πιστεύουν ότι μοιάζει το τέρας του Λοχ Νες σύμφωνα με ό,τι έχουν δει ή 
ακούσει ως τώρα σχετικά με το θέμα. 

Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, εργαλεία, πηγές: Αξιοποιείται το 
ψηφιακό εικονολεξικό του Φωτόδεντρου‘Magic World’.  

Αποτελέσματα της δραστηριότητας:Τα παιδιά εισάγονται στο θέμα 
μέσω της αξιοποίησης ενός ψηφιακού εικονολεξικού. Στόχος είναι να μπο-
ρέσουν τα παιδιά να ανασύρουν στη μνήμη τους ό,τι έχουν δει ή ακούσει σε 
σχέση με το τέρας του Λοχ Νες. Επίσης, μέσω του εικονολεξικού τα παιδιά 
εκτίθενται, επαναλαμβάνουν και μαθαίνουν λεξιλόγιο σχετικό με την ευρύ-
τερη θεματολογία των πλασμάτων της φαντασίας. Καλλιεργείται η ανάπτυξη 
στοιχειώδους παραγωγής αλλά και κατανόησης προφορικού λόγου αφού όλοι 
εκφράζουν την άποψή τους αλλά και ακούνε τις απαντήσεις των υπολοίπων 
(ΕΠΣ-ΞΓ, δείκτης Α1 22). 

 
2η Δραστηριότητα: The story of the Loch Ness monster (Η ιστορία του 
τέρατος του Λοχ Νες) 
Διάρκεια:15’ 

Είδος δραστηριότητας: Παρακολούθηση βίντεο – βάλε τις εικόνες στη 
σωστή σειρά 

Οργάνωση τάξης: Σε δυάδες στο εργαστήρι Η/Υ 
Ρόλος του εκπαιδευτικού: Ενθαρρυντικός και συντονιστικός 
Ενέργειες του εκπαιδευτικού:Ο εκπαιδευτικός εξηγεί στα παιδιά ότι θα 

δουν το βίντεο “Nessie-the Loch Ness Monster” που δίνει πληροφορίες σχε-
τικά με το πότε και πώς ξεκίνησε ο θρύλος του τέρατος του Λοχ Νες. Ο εκ-
παιδευτικός παροτρύνει τα παιδιά να δουν προσεκτικά το βίντεο. Τα αποθαρ-
ρύνει από το να ενεργοποιήσουν τους υπότιτλους καθώς δεν τους χρειάζονται 
για την επίλυση της δραστηριότητας που έπεται. Ενθαρρύνει τα παιδιά να 



101 

εστιάσουν στο ακουστικό κομμάτι και να δουν το βίντεο τουλάχιστον δύο 
φορές. Σε αυτή τη φάση, ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τα παιδιά να εστιάσουν 
μόνο στα κυρίαρχα γεγονότα που προβάλλονται στο βίντεο και όχι στην α-
ποκωδικοποίηση συγκεκριμένων λέξεων/φράσεων. Έπειτα τα παιδιά πρέπει 
να βάλουν σε σωστή σειρά κάποια στιγμιότυπα του βίντεο μέσω της ψηφια-
κής δραστηριότητας “Place the pictures in the correct order!” που έχει δη-
μιουργηθεί με την εφαρμογή Learning Apps (Φύλλα Εργασίας, Δραστηριό-
τητα 2). Κατά την επίλυση της δραστηριότητας, ο εκπαιδευτικός συμβου-
λεύει τις δυάδες να συζητάνε μεταξύ τους και υπενθυμίζει ότι οι αποφάσεις 
δε λαμβάνονται ατομικά αλλά σε ζεύγη. Οι σωστές απαντήσεις ελέγχονται 
αυτόματα μέσω της εφαρμογής οπότε ο εκπαιδευτικός πρέπει να επιτηρεί την 
εργασία των δυάδων ώστε να προσφέρει βοήθεια ή ανατροφοδότηση όπου 
χρειάζεται. 

Ενέργειες μαθητή: Οι μαθητές/τριες παρακολουθούν το βίντεο ακολου-
θώντας τις υποδείξεις του εκπαιδευτικού. Εντοπίζουν τα κυρίαρχα γεγονότα 
στο βίντεο ως συμμέτοχοι στο κείμενο, σύμφωνα με το μοντέλο των τεσσά-
ρων πόρων, και ολοκληρώνουν την ψηφιακή δραστηριότητα. Οι απαντήσεις 
ελέγχονται αυτόματα μέσω της εφαρμογής αλλά η εφαρμογή δίνει τη δυνα-
τότητα στα παιδιά να αλλάξουν τις απαντήσεις τους αν έχουν λάθη. Στο τέ-
λος, οι μαθητές/τριες εκφράζουν απορίες αν έχουν. 

Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, εργαλεία, πηγές: Αξιοποιείται ο 
ψηφιακός πόρος από τον ιστότοπο του British Council με το βίντεο “Nessie-
the Loch Ness Monster” καθώς και η ψηφιακή δραστηριότητα “Place the 
pictures in the correct order!” από την εφαρμογή Learning Apps. 

Αποτελέσματα της δραστηριότητας: Τα παιδιά έρχονται σε μια πρώτη 
επαφή με το θέμα μέσω του βίντεο. Η επαφή είναι κυρίως ακουστική, αφού 
αποθαρρύνεται η χρήση των υποτίτλων. Παρόλο που αυτό αρχικά ίσως απο-
θαρρύνει τους μαθητές/τριες διότι δε θα καταλαβαίνουν το κείμενο λέξη προς 
λέξη, καλλιεργεί πιο ολιστικά τη δεξιότητα κατανόησης προφορικού λόγου. 
Επιπλέον, η δραστηριότητα είναι σχετικά εύκολη ώστε να δώσει κίνητρο σε 
όλους τους μαθητές/τριες, ανεξαρτήτως δυνατοτήτων, να συμμετέχουν ε-
νεργά. (ΕΠΣ-ΞΓ, δείκτες Α1 28, Α2 18). 

 
3η Δραστηριότητα: Word recognition (Αναγνώριση λέξεων) 
Διάρκεια:10’ 

Είδος δραστηριότητας: Επιλογή από λίστα 
Οργάνωση τάξης: Σε δυάδες στο εργαστήρι Η/Υ 
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Ρόλος του εκπαιδευτικού: Ενθαρρυντικός, συμβουλευτικός και διευκο-
λυντικός 

Ενέργειες του εκπαιδευτικού: O εκπαιδευτικός λέει στα παιδιά να δουν 
ακόμα μια φορά το βίντεο “Nessie-the Loch Ness Monster” με υπότιτλους 
αυτή τη φορά. Τους δείχνει πώς να ενεργοποιούν τους υπότιτλους αν χρειά-
ζεται. Έπειτα, τους λέει να πάνε στο σύνδεσμο της Δραστηριότητας 3 (Φύλλα 
Εργασίας) που τους οδηγεί σε ένα παιχνίδι αναγνώρισης λέξεων. Ο εκπαι-
δευτικός εξηγεί ότι στο παιχνίδι εμφανίζεται κάθε φορά μια εικόνα. Οι μαθη-
τές/τριες πρέπει να επιλέξουν τη γραπτή μορφή (λέξη) της εικόνας που βλέ-
πουν από μία λίστα λέξεων. Όλες οι λέξεις ακούγονται και στο βίντεο. Σε 
αυτή τη δραστηριότητα, ο εκπαιδευτικός επισημαίνει ότι αν οι μαθητές/τριες 
δε γνωρίζουν κάποια λέξη, μπορούν να την αφήσουν για το τέλος ή ακόμα 
και να την ψάξουν μέσα στο βίντεο. Οι σωστές απαντήσεις δίνονται αυτό-
ματα μέσω της εφαρμογής οπότε ο εκπαιδευτικός πρέπει να επιτηρεί την ερ-
γασία των δυάδων ώστε να προσφέρει βοήθεια ή ανατροφοδότηση όπου 
χρειάζεται, τόσο σε σχέση με τις απαντήσεις όσο και με τη μέθοδο εργασίας 
των δυάδων. 

Ενέργειες μαθητή: Οι μαθητές/τριες σε ομάδες ανοίγουν το Φύλλο Ερ-
γασίας ύστερα από υπόδειξη του εκπαιδευτικού. Οι μαθητές/τριες προσπα-
θούν να βρουν ποια λέξη ταιριάζει με την εικόνα που προβάλλεται, τόσο δια-
βάζοντάς την όσο και ακούγοντάς την στο βίντεο. Έτσι, δρουν ως αποκωδι-
κοποιητές στοιχείων του κειμένου. Αν δεν μπορούν να βρουν κάποια απά-
ντηση, ανατρέχουν στο βίντεο και βρίσκουν τη σωστή απάντηση. Οι απαντή-
σεις ελέγχονται αυτόματα μέσω της εφαρμογής αλλά οι μαθητές/τριες εκφρά-
ζουν απορίες αν έχουν. 

Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, εργαλεία, πηγές: Αξιοποιείται ο 
ψηφιακός πόρος από τον ιστότοπο του British Council με το βίντεο “Nessie-
the Loch Ness Monster” καθώς και το ψηφιακό παιχνίδι αναγνώρισης λέξεων 
από το ψηφιακό εργαλείο “quiz-maker”. 

Αποτελέσματα της δραστηριότητας: Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τη 
γραπτή μορφή λέξεων που ακούγονται στο κείμενο. Μέσω της συγκεκριμέ-
νης δραστηριότητας, τα παιδιά κατανοούν το βίντεο πιο λεπτομερώς αφού 
εστιάζουν σε συγκεκριμένες λέξεις και στα συμφραζόμενα τους μέσα στο βί-
ντεο ώστε να βρουν τις σωστές απαντήσεις. Επίσης, εξασκούνται στην ορθο-
γραφία με έμμεσο τρόπο. Συνεπώς, μέσα από το βίντεο και τη δραστηριό-
τητα, τα παιδιά καλλιεργούν την κατανόηση συγκεκριμένων μορφών γρα-
πτού λόγου. (ΕΠΣ-ΞΓ, δείκτης Α1 02) 
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4η Δραστηριότητα: Find the correct title (Βρες το σωστό τίτλο) 
Διάρκεια:10’ 

Είδος δραστηριότητας: Αντιστοίχιση 
Οργάνωση τάξης: Σε δυάδες στο εργαστήρι Η/Υ 
Ρόλος του εκπαιδευτικού: Ενθαρρυντικός και διευκολυντικός 
Ενέργειες του εκπαιδευτικού: O εκπαιδευτικός ωθεί τα παιδιά να δουν 

ακόμα μια φορά το βίντεο “Nessie-the Loch Ness Monster” με τους υπότιτ-
λους αν το χρειάζονται. Έπειτα, τους λέει να πάνε στο σύνδεσμο της Δρα-
στηριότητας 4 (Φύλλα Εργασίας) που τους οδηγεί σε μια δραστηριότητα α-
ντιστοίχισης τίτλων με στιγμιότυπα από το βίντεο. Ο εκπαιδευτικός εξηγεί 
ότι τα παιδιά πρέπει να αντιστοιχίσουν κάθε στιγμιότυπο με έναν τίτλο. Κάθε 
τίτλος είναι ένα συγκεκριμένο γεγονός του βίντεο και εκφράζεται μέσω ενός 
στιγμιότυπου. Ο εκπαιδευτικός διευκρινίζει ότι αρχικά τα δύο παιδιά κάθε 
δυάδας, ως χρήστες κειμένου, πρέπει να κοιτάξουν τα στιγμιότυπα και να 
συζητήσουν στα αγγλικά σχετικά με το τι απεικονίζεται σε σχέση με το βί-
ντεο που έχουν δει. Έπειτα, πρέπει να συζητήσουν μεταξύ τους ώστε να απο-
φασίσουν ποιος τίτλος ταιριάζει καλύτερα με κάθε στιγμιότυπο, λειτουργώ-
ντας ως αναλυτές κειμένου. Κάποιοι τίτλοι μπορεί να διατυπώνονται με δια-
φορετικά λόγια από αυτά που έχουν ακούσει οι μαθητές/τριες στο βίντεο. 
Ωστόσο, ο εκπαιδευτικός εξηγεί ότι οι μαθητές/τριες πρέπει να εστιάσουν 
στις λέξεις που γνωρίζουν μέσα σε κάθε τίτλο και κοιτώντας τα στιγμιότυπα 
να προσπαθήσουν να καταλάβουν πού πιθανόν αναφέρεται ο κάθε τίτλος. Ο 
εκπαιδευτικός επιτηρεί την εργασία των δυάδων ώστε να προσφέρει βοήθεια 
ή ανατροφοδότηση όπου χρειάζεται, τόσο σε σχέση με τις απαντήσεις όσο 
και με τη μέθοδο εργασίας των δυάδων. Όταν τα παιδιά ολοκληρώσουν τη 
δραστηριότητα, βλέπουν πόσες σωστές απαντήσεις πέτυχαν (το σκορ τους). 
Όμως δεν βλέπουν σε ποιες κάνανε λάθος ούτε όλες τις σωστές απαντήσεις 
συνολικά. Τα παιδιά ανακοινώνουν τις απαντήσεις τους στην τάξη και ο εκ-
παιδευτικός, με τη βοήθεια του βιντεοπροβολέα, εστιάζει στις απαντήσεις 
που έγιναν λάθος και απαντά στις απορίες των παιδιών. Η διαδικασία του 
ελέγχου μπορεί να γίνει στη μητρική γλώσσα ώστε να αναδυθούν στρατηγι-
κές προσέγγισης του κειμένου. 

Ενέργειες μαθητή: Οι μαθητές/τριες σε ομάδες ανοίγουν το Φύλλο Ερ-
γασίας ύστερα από υπόδειξη του εκπαιδευτικού. Συζητάνε ανά δυάδα σχε-
τικά με τα στιγμιότυπα και το τι εκφράζουν και κατόπιν προσπαθούν να α-
ντιστοιχίσουν το κάθε στιγμιότυπο με το σωστό τίτλο ακολουθώντας τις ο-
δηγίες του εκπαιδευτικού. Αφού επιλέξουν τις απαντήσεις τους, η εφαρμογή 
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τούς ανακοινώνει το σκορ τους. Έπειτα, οι μαθητές/τριες εκφράζουν απορίες 
για ό,τι λάθος έχουν. 

Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, εργαλεία, πηγές: Αξιοποιείται ο 
ψηφιακός πόρος από τον ιστότοπο του British Council με το βίντεο “Nessie 
–the Loch Ness Monster” καθώς και η ψηφιακή δραστηριότητα αντιστοίχι-
σης τίτλων από το ψηφιακό εργαλείο “quiz-maker”. 

Αποτελέσματα της δραστηριότητας: Τα παιδιά πρέπει να έχουν κατα-
νοήσει τα κύρια γεγονότα του βίντεο ώστε να μπορούν να λύσουν τη δραστη-
ριότητα. Μέσω της αντιστοίχισης, τα παιδιά προβαίνουν σε πιο βαθιά κατα-
νόηση του κειμένου αλλά ταυτόχρονα και σε κατανόηση νοημάτων που εκ-
φράζονται στους τίτλους με διαφορετικά λόγια. Επίσης, καλλιεργείται η δε-
ξιότητα παραγωγής και κατανόησης προφορικού λόγου όσο οι μαθητές/τριες 
συζητάνε μεταξύ τους, προσπαθώντας να αποφασίσουν για κάθε σωστή απά-
ντηση. (ΕΠΣ-ΞΓ, δείκτες Α1 08, Α2 26) 

 
2η διδακτική ώρα 

 
5η Δραστηριότητα: What happened first? (Τι έγινε πρώτο;) 
Διάρκεια:15’ 

Είδος δραστηριότητας: Αρίθμηση προτάσεων 
Οργάνωση τάξης: Σε δυάδες στο εργαστήρι Η/Υ 
Ρόλος του εκπαιδευτικού: Ενθαρρυντικός και διευκολυντικός 
Ενέργειες του εκπαιδευτικού: O εκπαιδευτικός ωθεί τα παιδιά να δουν 

μια φορά το βίντεο “Nessie-the Loch Ness Monster” και μετά να διαβάσουν 
τη γραπτή του μορφή (transcript). Έπειτα, τα παιδιά ασχολούνται με μια δρα-
στηριότητα αρίθμησης προτάσεων που έχει δημιουργηθεί με το ψηφιακό ερ-
γαλείο “quiz-maker” (Φύλλα Εργασίας, Δραστηριότητα 5). Ο εκπαιδευτικός 
εξηγεί ότι τα παιδιά, ως χρήστες κειμένου, πρέπει να βάλουν σε σειρά τις 
ψηφιακές προτάσεις που εμφανίζονται - χωρίς καμιά οπτική βοήθεια αυτή τη 
φορά (π.χ. από στιγμιότυπα). Συμβουλεύει τα παιδιά να κοιτάνε το γραπτό 
κείμενο όταν δε θυμούνται κάτι έτσι ώστε να βλέπουν το κείμενο ολοκληρω-
μένο, εντοπίζοντας τη σειρά των γεγονότων που διατυπώνουν οι προτάσεις 
ως συμμέτοχοι στο κείμενο. Οι απαντήσεις ελέγχονται αυτόματα από το ψη-
φιακό εργαλείο. Ωστόσο, προτείνεται ο εκπαιδευτικός, με τη βοήθεια του βι-
ντεοπροβολέα, να συζητήσει με τα παιδιά σχετικά με το πού βρίσκονται οι 
απαντήσεις μέσα στο κείμενο και τι στρατηγικές χρησιμοποιήθηκαν ώστε ό-
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λοι οι μαθητές/τριες να ακούσουν τυχόν ιδέες που μπορούν να τους βοηθή-
σουν ώστε να προσεγγίσουν ένα γραπτό κείμενο στα αγγλικά με επιτυχία. Η 
συζήτηση αυτή προτείνεται να γίνει στη μητρική γλώσσα.  

Ενέργειες μαθητή: Οι μαθητές/τριες σε ομάδες ανοίγουν το Φύλλο Ερ-
γασίας ύστερα από υπόδειξη του εκπαιδευτικού. Παρακολουθούν μια φορά 
το βίντεο και διαβάζουν προσεκτικά τη γραπτή μορφή του. Βλέπουν τις προ-
τάσεις στη Δραστηριότητα 5 και αφού εντοπίσουν το περιεχόμενο αυτών των 
προτάσεων στο κείμενο, τις βάζουν στη σωστή σειρά, έτσι όπως υποδεικνύει 
το κείμενο. Έπειτα, βλέπουν τις σωστές απαντήσεις και συζητούν με τον εκ-
παιδευτικό σχετικά με το πού βρίσκονται οι απαντήσεις και πώς τις βρήκαν.  

Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, εργαλεία, πηγές: Αξιοποιείται ο 
ψηφιακός πόρος από τον ιστότοπο του BritishCouncil με το βίντεο “Nessie-
the Loch Ness Monster” καθώς και η γραπτή του μορφή. Επίσης, χρησιμο-
ποιείται η ψηφιακή δραστηριότητα αρίθμησης προτάσεων από το ψηφιακό 
εργαλείο “quiz-maker”. 

Αποτελέσματα της δραστηριότητας: Τα παιδιά εξασκούνται κατά κύριο 
λόγο στην κατανόηση γραπτού λόγου αλλά και στην υιοθέτηση στρατηγικών 
που επιστρατεύονται κατά τη διάρκεια αναζήτησης νοήματος τόσο σε αυτό-
νομες προτάσεις όσο και μέσα σε ένα κείμενο. (ΕΠΣ-ΞΓ, δείκτης Α1 10) 

 
6η Δραστηριότητα: True or False? (Αλήθεια ή Ψέματα;) 
Διάρκεια:15’ 

Είδος δραστηριότητας: Σωστό ή λάθος 
Οργάνωση τάξης: Σε δυάδες στο εργαστήρι Η/Υ 
Ρόλος του εκπαιδευτικού: Ενθαρρυντικός, διευκολυντικός και καθοδη-

γητικός 
Ενέργειες του εκπαιδευτικού: O εκπαιδευτικός λέει στα παιδιά να δια-

βάσουν τη γραπτή μορφή (transcript) από το βίντεο με το τέρας του Λοχ Νες. 
Έπειτα, τα παιδιά ασχολούνται με μια δραστηριότητα Σωστού/Λάθους που 
έχει δημιουργηθεί με το ψηφιακό εργαλείο “quiz-maker” (Φύλλα Εργασίας, 
Δραστηριότητα 6). Ο εκπαιδευτικός εξηγεί ότι τα παιδιά, ως αναλυτές κει-
μένου, πρέπει να αποφασίσουν αν κάθε πρόταση που τους δίνεται είναι σω-
στή ή λάθος. Όμως, αν αποφασίσουν ότι η πρόταση είναι λάθος πρέπει να τη 
διορθώσουν. Για να γίνει αυτό, οι μαθητές/τριες πρέπει πρώτα να εντοπίσουν 
την πληροφορία που διατυπώνει η κάθε πρόταση της δραστηριότητας μέσα 
στο κείμενο ως συμμέτοχοι σύμφωνα με το μοντέλο των τεσσάρων πόρων. 
Όσο οι μαθητές/τριες εργάζονται, ο εκπαιδευτικός επιτηρεί και βοηθάει αν 
είναι απαραίτητο. Συμβουλεύει τα παιδιά να ανατρέχουν συνεχώς στο γραπτό 
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κείμενο και να μην απαντάνε από μνήμης. Οι απαντήσεις δίνονται αυτόματα 
από το ψηφιακό εργαλείο με την ολοκλήρωση της άσκησης. Ωστόσο, επειδή 
οι μαθητές/τριες μπορεί να έχουν δώσει σωστή απάντηση αλλά να την έχουν 
διατυπώσει διαφορετικά, θα πρέπει να υπάρξει χρόνος για διευκρινιστικές ε-
ρωτήσεις που μπορεί να έχουν οι μαθητές/τριες. Επίσης, μια σύντομη συζή-
τηση στη μητρική γλώσσα των παιδιών, σχετικά με τις στρατηγικές προσέγ-
γισης του κειμένου, όπως και στην παραπάνω δραστηριότητα, θα ήταν ωφέ-
λιμη για τους μαθητές/τριες.  

Ενέργειες μαθητή: Οι μαθητές/τριες σε ομάδες ανοίγουν το Φύλλο Ερ-
γασίας ύστερα από υπόδειξη του εκπαιδευτικού. Διαβάζουν προσεκτικά τη 
γραπτή μορφή του βίντεο που έχουν παρακολουθήσει και λύνουν τη Δραστη-
ριότητα 5. Τα παιδιά, κάτω από κάθε πρόταση, πρέπει να γράψουν True (Α-
λήθεια) ή False (Ψέματα) ανάλογα με το τι αναφέρεται στο κείμενο. Σε κάθε 
περίπτωση, τα παιδιά πρέπει να ανατρέξουν στο κείμενο ώστε να το αποφα-
σίσουν. Αν κάποια πρόταση είναι ψευδής, πρέπει τα παιδιά να τη διορθώσουν 
ανάλογα με το τι λέει το κείμενο. Όταν ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα, τα 
παιδιά βλέπουν τις σωστές απαντήσεις που προσφέρει το ψηφιακό εργαλείο 
και αν πιστεύουν ότι έχουν αποφασίσει σωστά για μια πρόταση αλλά με άλλη 
διατύπωση, ενημερώνουν τον εκπαιδευτικό. Τέλος, συζητάνε σε ολομέλεια 
σχετικά με το πού βρίσκονται οι απαντήσεις και πώς τις βρήκαν.  

Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, εργαλεία, πηγές: Αξιοποιείται η 
γραπτή μορφή του βίντεο μέσα από τον ψηφιακό πόρο του British Council. 
Επίσης, χρησιμοποιείται η ψηφιακή δραστηριότητα Σωστού/Λάθους από το 
ψηφιακό εργαλείο “quiz-maker”. 

Αποτελέσματα της δραστηριότητας: Τα παιδιά εξασκούνται στην κατα-
νόηση αλλά και στην παραγωγή γραπτού λόγου. Στόχος είναι να βρουν τα 
παιδιά αν κάποιες προτάσεις είναι αληθείς ή ψευδείς με βάση ένα κείμενο και 
ταυτόχρονα να διορθώσουν τις ψευδείς γράφοντας σωστές προτάσεις στα αγ-
γλικά. (ΕΠΣ-ΞΓ, δείκτες Α2 02, 13) 

 
7η Δραστηριότητα: Think Fast! (Σκέψου γρήγορα!) 
Διάρκεια:15’ 

Είδος δραστηριότητας: Πολλαπλής επιλογής 
Οργάνωση τάξης: Σε δυάδες στο εργαστήρι Η/Υ 
Ρόλος του εκπαιδευτικού: Διευκολυντικός 
Ενέργειες του εκπαιδευτικού: O εκπαιδευτικός λέει στα παιδιά ότι θα 

παίξουν ένα παιχνίδι με τη βοήθεια του βιντεοπροβολέα. Το παιχνίδι είναι 
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πολλαπλών επιλογών και αφορά το κείμενο της προηγούμενης δραστηριότη-
τας. Διευκρινίζει ότι το παιχνίδι, παρόλο που έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα, 
στοχεύει πρωτίστως στην κατανόηση του κειμένου. Ο εκπαιδευτικός λέει σε 
κάθε δυάδα να βρει ένα όνομα.  

Σε αυτό το σημείο απαιτείται ο εκπαιδευτικός να κάνει κάποια βήματα. 
Αν ο εκπαιδευτικός έχει εξοικειωθεί με τα παρακάτω βήματα εκ των προτέ-
ρων, θα τα ολοκληρώσει μέσα στην τάξη μέσα σε ένα λεπτό. Επισημαίνεται 
ότι ο βιντεοπροβολέας δεν πρέπει να είναι ανοιχτός ακόμα. Τα βήματα που 
κάνει ο εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη είναι τα εξής: 

α) Να επισκεφτεί τον σύνδεσμο QUIZ: The Loch Ness Monster που φιλο-
ξενείται στον ιστότοπο του Kahoot!. Οδηγείται σε μια ιστοσελίδα που από 
πριν μπορεί να έχει δει τα στοιχεία του παιχνιδιού (παιχνίδι 11 ερωτήσεων 
πολλαπλής επιλογής που αφορούν το κείμενο που έχει δουλευτεί στις 2 προη-
γούμενες δραστηριότητες καθώς και τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις τους).  

β) Να πατήσει το πράσινο πλήκτρο “Play as guest” και κατόπιν την επι-
λογή “Teach” και έπειτα “Team mode”. Αν ο εκπαιδευτικός έχει ήδη λογα-
ριασμό στο Kahoot! μπορεί να συνδεθεί και έπειτα να πατήσει απλά το 
“Play”.  

γ) Να ανοίξει τώρα το βιντεοπροβολέα ώστε οι μαθητές/τριες να δουν τον 
αριθμό PIN που έχει εμφανιστεί όταν ο εκπαιδευτικός πάτησε το “Team 
mode”. 

Έπειτα, ο εκπαιδευτικός εξηγεί στα παιδιά ότι πρέπει να εισάγουν το PIN 
στον σύνδεσμο του PINKahoot! και μετά να γράψουν το όνομα της ομάδας 
τους και στην επόμενη σελίδα τα δικά τους μικρά ονόματα (Φύλλα Εργασίας, 
Δραστηριότητα 7). Όταν μια δυάδα ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία, το ό-
νομά της θα εμφανιστεί στην οθόνη του βιντεοπροβολέα. Όταν όλες οι δυά-
δες είναι έτοιμες, ο εκπαιδευτικός πατάει το πλήκτρο “Start” για να αρχίσει 
το κουίζ. Όταν εμφανίζεται κάθε ερώτηση στο βιντεοπροβολέα, ο εκπαιδευ-
τικός διαβάζει την ερώτηση και τις επιλογές. Εξηγεί στις δυάδες ότι από την 
οθόνη του υπολογιστή τους πρέπει να επιλέξουν τη σωστή απάντηση όσο πιο 
γρήγορα μπορούν ώστε να πάρουν και περισσότερους βαθμούς. Όταν τελειώ-
σει η δραστηριότητα, εμφανίζεται αυτόματα η κατάταξη και όλοι βλέπουν 
ποια δυάδα νίκησε. 

Ενέργειες μαθητή: Οι μαθητές/τριες σε δυάδες ανοίγουν το Φύλλο Ερ-
γασίας ύστερα από υπόδειξη του εκπαιδευτικού ώστε να δουν πώς μοιάζει το 
κουίζ πολλαπλών επιλογών που θα ακολουθήσει. Αποφασίζουν ένα όνομα 
για τη δυάδα τους. Έπειτα, ακολουθούν τον σύνδεσμο PINKahoot! και εισά-
γουν τον αριθμό PIN που βλέπουν στον βιντεοπροβολέα. Έπειτα, εισάγουν 
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το όνομα δυάδας και κατόπιν τα δικά τους μικρά ονόματα. Έπειτα, ακολου-
θώντας τις οδηγίες του εκπαιδευτικού επιλέγουν τη σωστή απάντηση στην 
ερώτηση που εμφανίζεται όσο πιο γρήγορα μπορούν, ως χρήστες κειμένου. 
Οι μαθητές/τριες πρέπει να συζητάνε μεταξύ τους γρήγορα ώστε να καταλή-
γουν στη σωστή απάντηση κάθε φορά. Στο τέλος του κουίζ, ανακοινώνεται 
αυτόματα ποια δυάδα νίκησε.  

Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, εργαλεία, πηγές: Αξιοποιείται το 
ψηφιακό κουίζ QUIZ: The Loch Ness Monster από το ψηφιακό εργαλείο 
Kahoot!.  

Αποτελέσματα της δραστηριότητας: Στόχος είναι η κατανόηση γραπτού 
λόγου μέσα από ένα ψηφιακό παιχνίδι πολλαπλών επιλογών. Οι μαθη-
τές/τριες πρέπει γρήγορα να καταλάβουν την ερώτηση και τις προσφερόμενες 
απαντήσεις και έπειτα να θυμηθούν και να αποφασίσουν ποια είναι η σωστή 
απάντηση. (ΕΠΣ-ΞΓ, δείκτης Α1 08) 

 
3η διδακτική ώρα 
8η Δραστηριότητα: How does the Loch Ness monster look like? (Πώς 
μοιάζει το τέρας του Λοχ Νες;) 
Διάρκεια:45’ 

Είδος δραστηριότητας: Ψηφιακή δημιουργία - συγγραφή  
Οργάνωση τάξης: Σε δυάδες στο εργαστήρι Η/Υ 
Ρόλος του εκπαιδευτικού: Συντονιστικός, επεξηγηματικός, διδακτικός 

και συμβουλευτικός 
Ενέργειες του εκπαιδευτικού: O εκπαιδευτικός λέει στα παιδιά να φα-

νταστούν ότι έχουν πάει να εξερευνήσουν τη λίμνη Loch Ness. Κατάφεραν 
να δουν το τέρας και να συνομιλήσουν μαζί του, οπότε τώρα ξέρουν πώς 
μοιάζει αλλά περίπου και τι χαρακτήρα έχει. Ο εκπαιδευτικός εξηγεί ότι τα 
παιδιά πρέπει να γράψουν ένα μικρό κείμενο δύο παραγράφων στο Microsoft 
Word. Στην πρώτη παράγραφο πρέπει τα παιδιά να περιγράψουν πώς μοιάζει 
το τέρας τους και στη δεύτερη τι χαρακτήρα έχει. Για να τους βοηθήσει με 
σχετικό λεξιλόγιο, ο εκπαιδευτικός μέσω του Φύλλου Εργασίας παραπέμπει 
τα παιδιά στη σελ. 29 (κεφάλαιο 3) της ηλεκτρονικής έκδοσης του βιβλίου 
των Αγγλικών της Στ’ Δημοτικού ώστε να τους θυμίσει κάποιες λέξεις που 
ήδη έχουν μάθει. Ωστόσο, τα παιδιά είναι ελεύθερα να χρησιμοποιήσουν και 
το ηλεκτρονικό λεξικό “word reference” προς αναζήτηση καινούριων λέ-
ξεων. Αφού τελειώσουν τη διαδικασία της συγγραφής, τα παιδιά αποθηκεύ-
ουν την εργασία τους στο φάκελο του σεναρίου. Ας σημειωθεί ότι δεν υπάρ-
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χουν λάθος απαντήσεις όσον αφορά τη φαντασία των παιδιών. Ο εκπαιδευτι-
κός επιτηρεί τη διαδικασία της συγγραφής είτε προσφέροντας γλωσσική βο-
ήθεια είτε ψηφιακή (με το εργαλείο του Word). 

Ενέργειες μαθητή: Οι μαθητές/τριες, στις δυάδες τους, έχοντας στο νου 
τους το πλαίσιο που έχει τεθεί από τον εκπαιδευτικό (ότι δηλαδή τα παιδιά 
είναι εξερευνητές που συναντάνε το τέρας του Λοχ Νες), συνθέτουν ένα πε-
ριγραφικό κείμενο στο Word ως χρήστες κειμένου. Πρέπει να περιγράψουν 
το τέρας που έχουν συναντήσει στη λίμνη Loch Ness. Στην πρώτη παρά-
γραφο, το περιγράφουν εξωτερικά και στη δεύτερη περιγράφουν τον χαρα-
κτήρα του. Οι μαθητές/τριες συμβουλεύονται το Φύλλο Εργασίας που προ-
σφέρει υπερσύνδεσμο για την ψηφιακή έκδοση του βιβλίου των Αγγλικών 
τους, ώστε να θυμηθούν λεξιλόγιο που θα τους βοηθήσει στην περιγραφή του 
τέρατός τους. Επίσης, μπορούν να αναζητούν λέξεις που δε γνωρίζουν στο 
ηλεκτρονικό λεξικό “word reference”. Έπειτα, αποθηκεύουν το κείμενό τους 
στον φάκελο του σεναρίου σε μορφή εγγράφου Word.  

Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, εργαλεία, πηγές: Χρησιμοποιείται 
το ηλεκτρονικό λεξικό “word reference” και ηλεκτρονική έκδοση του βιβλίου 
των Αγγλικών της Στ’ Δημοτικού από το Φωτόδεντρο. Επίσης χρησιμοποιεί-
ται το Microsoft Word που είναι εγκατεστημένο στους υπολογιστές.  

Αποτελέσματα της δραστηριότητας: Καλλιεργείται η παραγωγή γρα-
πτού λόγου καθώς τα παιδιά πρέπει να γράψουν κείμενο που να περιγράφει 
την εξωτερική εμφάνιση καθώς και τον χαρακτήρα ενός φανταστικού πλά-
σματος. (ΕΠΣ-ΞΓ, δείκτης Α2 09). 

 
4η διδακτική ώρα 
9η Δραστηριότητα: Show me your monster! (Δείξε μου το τέρας σου!) 
Διάρκεια:45’ 

Είδος δραστηριότητας: Ανάρτηση και σχολιασμός σε ψηφιακή πλατ-
φόρμα  

Οργάνωση τάξης: Σε δυάδες στο εργαστήρι Η/Υ 
Ρόλος του εκπαιδευτικού: Συντονιστικός και καθοδηγητικός 
Ενέργειες του εκπαιδευτικού: O εκπαιδευτικός λέει στα παιδιά να ανοί-

ξουν το αρχείο Word που έχουν δημιουργήσει στη Δραστηριότητα 8. Έπειτα, 
τούς προτρέπει να μπουν στην ψηφιακή πλατφόρμα “e-me” μέσα από το λο-
γαριασμό του ενός από τα δύο μέλη της δυάδας (Φύλλα Εργασίας, Δραστη-
ριότητα 9). Στον ψηφιακό “τοίχο” της κυψέλης Αγγλικών του τμήματος, κάθε 
δυάδα αντιγράφει και επικολλά το κείμενο σχετικά με το τέρας της που έχει 
ήδη ανοίξει στο έγγραφο Word και υπογράφει την ανάρτηση με το όνομα 
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δυάδας που έχει χρησιμοποιήσει στη Δραστηριότητα 7. Όταν τελειώσει αυτή 
η διαδικασία, όλοι οι μαθητές/τριες θα είναι ικανοί να δουν τα κείμενα όλων 
των δυάδων. Ο εκπαιδευτικός δίνει χρόνο στα παιδιά ώστε να διαβάσουν όλοι 
όλες τις αναρτήσεις και τους λέει να αφήσουν ένα σύντομο σχόλιο κάτω από 
κάθε ανάρτηση. Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τα παιδιά να εστιάζουν στα θε-
τικά σημεία κάθε ανάρτησης διότι η προσπάθεια είναι αυτή που μετράει. Ε-
ξάλλου, το κείμενο είναι προϊόν φαντασίας και καμιά ιδέα δεν μπορεί να θε-
ωρηθεί λάθος. Αυτό σημαίνει ότι τα σχόλια που θα αφήνουν τα παιδιά κάτω 
από κάθε ανάρτηση καλό είναι να εστιάζουν στα χαρακτηριστικά του κειμέ-
νου που τους άρεσαν περισσότερο. Αν θέλουν να εκφράσουν κάποια απορία, 
μπορούν να κάνουν μια ερώτηση στα σχόλια και οι δημιουργοί να απαντή-
σουν.  

Ενέργειες μαθητή: Οι μαθητές/τριες ανοίγουν το αρχείο Word που περιέ-
χει το κείμενο σχετικά με το τέρας τους. Έπειτα, με τους κωδικούς του ενός 
από τα δύο μέλη της δυάδας, μπαίνουν στην ψηφιακή πλατφόρμα “e-me” και 
κατόπιν στην κυψέλη του τμήματός τους που αφορά τα Αγγλικά. Έπειτα, 
στον ψηφιακό “τοίχο” της κυψέλης, αντιγράφουν και επικολλούν το κείμενό 
τους. Η ανάρτηση υπογράφεται με το όνομα της δυάδας και δημοσιεύεται. 
Έπειτα, όλοι οι μαθητές/τριες διαβάζουν τις αναρτήσεις όλων των δυάδων 
και αφήνουν σχόλιο κάτω από κάθε μία ως χρήστες κειμένου. Ακολουθώ-
ντας τις υποδείξεις του εκπαιδευτικού, τα σχόλιά τους αφορούν τα θετικά 
στοιχεία κάθε ανάρτησης ή εκφράζουν τυχόν απορίες σχετικά με τις αναρτή-
σεις. Έτσι, τα παιδιά δρουν επιπλέον και ως αναλυτές, σύμφωνα με το μο-
ντέλο των τεσσάρων πόρων.  

Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, εργαλεία, πηγές: Χρησιμοποιείται 
η ψηφιακή πλατφόρμα “e-me” και κάποιες από τις δυνατότητές της (δημιουρ-
γία ανάρτησης, συγγραφή σχολίου).  

Αποτελέσματα της δραστηριότητας: Καλλιεργείται η κατανόηση γρα-
πτού λόγου καθώς τα παιδιά πρέπει να διαβάσουν τα κείμενα των συμμαθη-
τών/τριών τους και να τα κατανοήσουν ώστε να γράψουν κάποιο σχόλιο. Με 
τη διαδικασία του σχολιασμού, καλλιεργείται επίσης και η δεξιότητα παρα-
γωγής γραπτού λόγου. (ΕΠΣ-ΞΓ, δείκτες Α1 14, Α2 18). 

Εναλλακτικό πλάνο εργασίας: Αν δεν υπάρχει δυνατότητα χρήσης της ψη-
φιακής πλατφόρμας “e-me” και ήδη χρησιμοποιείται κάποια άλλη (π.χ. “e-
class”), ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει εκείνη που τα παιδιά είναι 
περισσότερο εξοικειωμένα. Αν ο εκπαιδευτικός δεν επιθυμεί να χρησιμοποιή-
σει καμία ψηφιακή πλατφόρμα, τότε μπορεί να κάνει ακριβώς τα ίδια βήματα 



111 

όπως περιγράφονται παραπάνω με τη βοήθεια ενός Google Doc. Ο εκπαιδευ-
τικός έχει ετοιμάσει από πριν ένα συνεργατικό έγγραφο Google Doc με τόσες 
σελίδες όσες και οι δυάδες του τμήματος. Σε κάθε σελίδα, έχει γράψει το όνομα 
μιας δυάδας. Διαμοιράζει το σύνδεσμο του κοινού εγγράφου στα παιδιά και τα 
παιδιά μπαίνουν στο έγγραφο. Έπειτα, οι μαθητές/τριες ψάχνουν για τη σελίδα 
με το όνομα της ομάδας τους και εισάγουν το κείμενό τους. Όταν όλες οι δυάδες 
είναι έτοιμες, τα παιδιά διαβάζουν όλα τα κείμενα. Έπειτα, κάθε δυάδα αφήνει 
το σχόλιό της κάτω από κάθε κείμενο των υπολοίπων. Ας σημειωθεί ότι για να 
δημιουργήσει το συνεργατικό έγγραφο Google Doc, ο εκπαιδευτικός πρέπει να 
έχει ο ίδιος δημιουργήσει δωρεάν λογαριασμό στο Gmail της Google και να το 
κάνει μέσα από εκεί. Οι μαθητές/τριες δεν είναι απαραίτητο να έχουν λογαρια-
σμό. 

 
5η διδακτική ώρα 
10η Δραστηριότητα: What do scientists think about the Loch Ness 
monster? (Τι πιστεύουν οι επιστήμονες σχετικά με το τέρας του Λοχ 
Νες;) 
Διάρκεια:10’ 

Είδος δραστηριότητας: Συζήτηση - ερωταπαντήσεις 
Οργάνωση τάξης: Σε ολομέλεια στο εργαστήρι Η/Υ 
Ρόλος του εκπαιδευτικού: Συντονιστικός και καθοδηγητικός 
Ενέργειες του εκπαιδευτικού:O εκπαιδευτικός λέει στα παιδιά να διαβά-

σουν την περιγραφή του βίντεο Youtube “Loch Ness Monster could begin 
teel, study reveals”. Το βίντεο είναι απόσπασμα δελτίου ειδήσεων βρετανι-
κού καναλιού. Ο εκπαιδευτικός λέει στα παιδιά να μην παρακολουθήσουν 
ακόμα το βίντεο. Αν το κρίνει απαραίτητο, μπορεί ο εκπαιδευτικός να προ-
βάλλει την περιγραφή στον βιντεοπροβολέα. Έπειτα, κάνει στα παιδιά κά-
ποιες ερωτήσεις σχετικά το θέμα του βίντεο και το δημιουργό του (Φύλλα 
Εργασίας, Δραστηριότητα 10). Τα παιδιά απαντάνε στις ερωτήσεις του εκ-
παιδευτικού, βασισμένα στις πληροφορίες που τους δίνει η περιγραφή του 
βίντεο.  

Ενέργειες μαθητή: Τα παιδιά πηγαίνουν στο βίντεο που τους παραπέμπει 
ο εκπαιδευτικός. Διαβάζουν την περιγραφή του και απαντάνε στις ερωτήσεις 
του εκπαιδευτικού εντοπίζοντας τις πληροφορίες που απαιτούνται ως συμμέ-
τοχοι στο κείμενο. 

Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, εργαλεία, πηγές: Χρησιμοποιείται 
ο ψηφιακός πόρος του “Youtube” και η περιγραφή του βίντεο “Loch Ness 
Monster could begin teel, studyreveals”.  
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Αποτελέσματα της δραστηριότητας: Καλλιεργείται η κατανόηση γρα-
πτού λόγου καθώς τα παιδιά πρέπει να διαβάσουν την περιγραφή ενός βίντεο. 
Επίσης, μαθαίνουν να εντοπίζουν το δημιουργό του. Επιπλέον, μέσω των ε-
ρωταπαντήσεων, τα παιδιά καλλιεργούν και τη δεξιότητα παραγωγής και κα-
τανόησης προφορικού λόγου (ΕΠΣ-ΞΓ, δείκτες Α1 22, Α2 03, 07). 

 
11ηΔραστηριότητα: What do the British people think about the Loch 
Ness monster? (Τι πιστεύουν οι Βρετανοί σχετικά με το τέρας του Λοχ 
Νες;) 
Διάρκεια:5’ 

Είδος δραστηριότητας: Σύντομη συζήτηση  
Οργάνωση τάξης: Σε ολομέλεια στο εργαστήρι Η/Υ 
Ρόλος του εκπαιδευτικού: Συντονιστικός και συμβουλευτικός 
Ενέργειες του εκπαιδευτικού:O εκπαιδευτικός λέει στα παιδιά να παρα-

κολουθήσουν το βίντεο Youtube “Loch Ness Monster could begin teel, study 
reveals”. Αν το κρίνει απαραίτητο, μπορεί ο εκπαιδευτικός να προβάλλει το 
βίντεο μόνο στον βιντεοπροβολέα. Εξηγεί στα παιδιά εκ των προτέρων ότι 
θέλει να εστιάσουν όχι στο τι πιστεύουν οι επιστήμονες αλλά στο τι πιστεύ-
ουν οι Βρετανοί (Φύλλα Εργασίας, Δραστηριότητα 11). Ο εκπαιδευτικός 
συμβουλεύει τα παιδιά να μην προσπαθούν να καταλάβουν κάθε λέξη του 
βίντεο αλλά τη γενικότερη άποψη των Βρετανών σχετικά με το τι πιστεύουν 
για το θέμα. Ανάλογα με τη δυναμική του τμήματος, ο εκπαιδευτικός ζητάει 
από τα παιδιά ή όχι να ενεργοποιήσουν τους υπότιτλους του βίντεο. Πάντως, 
προτείνεται οι υπότιτλοι να μείνουν απενεργοποιημένοι καθώς κρίνεται ότι ο 
στόχος της ακουστικής κατανόησης, που είναι η άποψη των Βρετανών σχε-
τικά με την ύπαρξη του τέρατος, μπορεί να επιτευχθεί. 

Ενέργειες μαθητή: Τα παιδιά παρακολουθούν το βίντεο που υποδεικνύ-
εται από τον εκπαιδευτικό. Ως συμμέτοχοι, εστιάζουν στους απλούς Βρετα-
νούς ανθρώπους που μιλάνε στο βίντεο (όχι στους επιστήμονες) και στο τι 
πιστεύουν σχετικά με το τέρας του ΛοχΝες. 

Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, εργαλεία, πηγές: Χρησιμοποιείται 
ο ψηφιακός πόρος του “Youtube” και το βίντεο “Loch Ness Monster could 
begin teel, study reveals”.  

Αποτελέσματα της δραστηριότητας: Καλλιεργείται η κατανόηση προ-
φορικού λόγου καθώς τα παιδιά πρέπει να εστιάσουν σε συγκεκριμένους ο-
μιλητές στο βίντεο. Επίσης καλλιεργείται μέσω της σύντομης συζήτησης, η 
δεξιότητα παραγωγής προφορικού λόγου (ΕΠΣ-ΞΓ, δείκτες Α1 22, Α2 19). 
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12ηΔραστηριότητα: What do YOU think about the Loch Ness monster? 
(Τι πιστεύεις ΕΣΥ σχετικά με το τέρας του ΛοχΝες;) 
Διάρκεια:20’ 

Είδος δραστηριότητας: Σχόλιο σε ψηφιακό πίνακα ανακοινώσεων  
Οργάνωση τάξης: Ατομικά στο εργαστήρι Η/Υ 
Ρόλος του εκπαιδευτικού: Καθοδηγητικός και συμβουλευτικός 
Ενέργειες του εκπαιδευτικού:O εκπαιδευτικός ωθεί τα παιδιά να εκφρά-

σουν το δικό τους σχόλιο σχετικά με την ύπαρξη του τέρατος του Λοχ Νες 
με τη βοήθεια του ψηφιακού εργαλείου “lino”. Ο εκπαιδευτικός, αφού πρώτα 
έχει κάνει δωρεάν εγγραφή στην ιστοσελίδα, έχει ήδη δημιουργήσει έναν ψη-
φιακό πίνακα ανακοινώσεων για αυτόν το σκοπό στον οποίο θα γράψουν τα 
παιδιά. Ένα παράδειγμα για αυτή τη δραστηριότητα είναι το εξής: Loch Ness 
Monster - πίνακας ανακοινώσεων lino. Ωστόσο, ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί 
να χρησιμοποιήσει αυτό το παράδειγμα στην πραγματική μαθητική διαδικα-
σία αλλά μπορεί να φτιάξει πολύ εύκολα μόνος του ένα ίδιο ή παρόμοιο ώστε 
να μπορεί να διαχειρίζεται τα σχόλια των παιδιών. Έπειτα, δίνει τον σύνδε-
σμο του πίνακα που έχει δημιουργήσει στα παιδιά. Τα παιδιά δε χρειάζονται 
λογαριασμό για να έχουν πρόσβαση παρά μόνο τον σύνδεσμο του πίνακα. Ο 
εκπαιδευτικός λέει ότι κάθε παιδί πρέπει να επιλέξει ένα χαρτάκι post-it και 
να γράψει πάνω του ένα σχόλιο αρχίζοντας με τη φράση “The Loch Ness 
monsteris…” (Φύλλα Εργασίας, Δραστηριότητα 12). Το κάθε παιδί γράφει 
ό,τι θέλει αρκεί να συνεχίζει την πρόταση. Μπορεί να γράψει και παραπάνω 
από μία πρόταση στο ίδιο post-it. Παρόλο που κάθε παιδί γράφει ατομικό 
σχόλιο, εφόσον τα παιδιά κάθονται ήδη σε δυάδες, μπορεί και το άλλο παιδί 
να βοηθήσει είτε γλωσσικά είτε στην ψηφιακή διαδικασία ώστε να υπάρχει 
πιο γρήγορη εξοικείωση με το ψηφιακό εργαλείο. Ο εκπαιδευτικός προτείνει 
στα παιδιά να εισάγουν αν θέλουν μια σχετική με το σχόλιό τους εικόνα που 
έχουν κατεβάσει από το διαδίκτυο και έχουν αποθηκεύσει στο φάκελο του 
σεναρίου. Μπορούν αν θέλουν να προσθέσουν σύνδεσμο για ένα σχετικό άρ-
θρο ή βίντεο στο post-it τους. Αν ο εκπαιδευτικός κρίνει, μπορεί να τους δεί-
ξει πώς να κάνουν τα παραπάνω μέσω του βιντεοπροβολέα. Συστήνεται ο 
εκπαιδευτικός να επιτηρεί τη διαδικασία αναζήτησης πληροφοριών. Όποιοι 
μαθητές/τριες τελειώνουν, διαβάζουν τα post-it των υπολοίπων.  

Ενέργειες μαθητή: Τα παιδιά πηγαίνουν στον σύνδεσμο που τους δίνει ο 
εκπαιδευτικός και ατομικά συμπληρώνουν τη φράση “The Loch Ness 
monsteris… “ σε ένα ψηφιακό χαρτάκι post-it, εκφράζοντας έτσι την άποψή 
τους για το θέμα. Τα μέλη της δυάδας αλληλοβοηθιούνται τόσο γλωσσικά 
όσο και στην εξοικείωση με το ψηφιακό εργαλείο ώστε να γράψει ο καθένας 



114 

το σχόλιό του γρήγορα και σωστά. Μπορούν να προσθέσουν σχετική εικόνα 
ή σύνδεσμο (εικόνας, βίντεο, άρθρου). Όποιος μαθητής/τρια τελειώνει, δια-
βάζει τα σχόλια των υπολοίπων. Μέσω αυτής της δραστηριότητας, τα παιδιά 
εκφράζουν τη γνώμη τους σχετικά με την ύπαρξη του τέρατος του Λοχ Νες 
μέσω ενός ψηφιακού εργαλείου ως αναλυτές και χρήστες κειμένου. 

Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, εργαλεία, πηγές: Χρησιμοποιείται 
το ψηφιακό εργαλείο “lino” μέσω του οποίου μπορεί κάποιος να δημιουργή-
σει ψηφιακό πίνακα ανακοινώσεων. 

Αποτελέσματα της δραστηριότητας: Καλλιεργείται η παραγωγή γρα-
πτού λόγου με συγκεκριμένη στοχοθεσία. Επίσης, καλλιεργείται η κατανό-
ηση γραπτού λόγου καθώς τα παιδιά διαβάζουν τα σχόλια των υπολοίπων 
αλλά και επειδή αναζητούν πληροφορίες σχετικές με το σχόλιό τους (εικόνα, 
βίντεο, κείμενο) ώστε να προσθέσουν τον υπερσύνδεσμο στο post-it τους 
(ΕΠΣ-ΞΓ, δείκτες Α2 01, 08, 09). 

 
13η Δραστηριότητα: Your opinion! (Η γνώμη σου!) 
Διάρκεια:10’ 

Είδος δραστηριότητας: Αξιολόγηση - αυτοαξιολόγηση 
Οργάνωση τάξης: Ατομικά στο εργαστήρι Η/Υ 
Ρόλος του εκπαιδευτικού: Συντονιστικός 
Ενέργειες του εκπαιδευτικού: O εκπαιδευτικός εξηγεί στα παιδιά ότι θα 

πρέπει να σκεφτούν το συνολικό θέμα που δούλεψαν στα τελευταία 5 μαθή-
ματα και να κάνουν την αυτοκριτική τους καθώς και να κρίνουν το ίδιο το 
θέμα και τις δραστηριότητές του. Ο εκπαιδευτικός τονίζει ότι δεν είναι υπο-
χρεωτικό να γράψουν όνομα τα παιδιά αν δεν το θέλουν και επισημαίνει ότι 
θα πρέπει να το συμπληρώσουν ατομικά ανάλογα με το τι πραγματικά πι-
στεύουν. Έπειτα τους δίνει το Φύλλο Εργασίας (Δραστηριότητα 13). Το 
Φύλλο Εργασίας, ένα ερωτηματολόγιο, συμπληρώνεται ψηφιακά καθώς έχει 
δημιουργηθεί με το εργαλείο “Google Forms”. Τα παιδιά το βλέπουν σε αυ-
τόν τον υπερσύνδεσμο: Ερωτηματολόγιο, THE LOCH NESS MONSTER. 
Ωστόσο, προτείνεται ο εκπαιδευτικός να επεξεργαστεί αν θέλει τις ερωτήσεις 
του ερωτηματολογίου εδώ: «Επεξεργασία ερωτηματολογίου». Έτσι, μπορεί 
να το προσαρμόσει πρώτα στις ανάγκες του τμήματός του. Επιπλέον, μπορεί 
να προσθέσει μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου θα έρχονται 
οι απαντήσεις των παιδιών.  

Ενέργειες μαθητή: Οι μαθητές/τριες συμπληρώνουν ατομικά το ερωτη-
ματολόγιο ακολουθώντας τον σύνδεσμο που δίνεται από τον εκπαιδευτικό. 
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Στα πεδία έκφρασης γνώμης, μπορούν να διατυπώσουν την άποψή τους είτε 
στα ελληνικά είτε στα αγγλικά.  

Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, εργαλεία, πηγές: Χρησιμοποιείται 
το ερωτηματολόγιο “THE LOCH NESS MONSTER” που έχει δημιουργηθεί 
με το εργαλείο “Google Forms” της Google. 

Αποτελέσματα της δραστηριότητας: 
Οι μαθητές/τριες έρχονται στη θέση να αξιολογήσουν τις δραστηριότητες 

του σεναρίου και να διαπιστώσουν τι πραγματικά έχουν μάθει. Επίσης ανα-
μένεται τα αποτελέσματα αυτής της αποτίμησης να βοηθήσουν τον εκπαιδευ-
τικό να δει τι βοήθησε και τι δε βοήθησε τους μαθητές/τριες ώστε να μπορέ-
σει να τους δώσει τα εφόδια που χρειάζονται σε επόμενα μαθήματα. 

 
5. Αποτίμηση και αντίκτυπος σεναρίου 

Το παρόν σενάριο δεν έχει εφαρμοστεί σε πραγματικές συνθήκες τάξης 
όμως εικάζεται ότι το θέμα είναι αρκετά ελκυστικό και ότι τα παιδιά θα εξα-
σκηθούν στην ξένη γλώσσα σε συνάρτηση με τους στόχους που θέτονται. Τα 
παιδιά σχολίασαν ότι τόσο το θέμα όσο και το είδος των δραστηριοτήτων 
τούς άρεσε. Ιδιαίτερα ξεχώρισαν τις Δραστηριότητες 7 και 12.  

Επειδή το σενάριο πραγματοποιείται στο εργαστήριο Η/Υ και προσεγγίζει 
το θέμα πολύπλευρα (π.χ. με βίντεο, με παιχνίδια, με παρουσίαση των από-
ψεων των μαθητών/τριών) αναμένεται να κεντρίσει το ενδιαφέρον των παι-
διών και συνεπώς να πυροδοτήσει την ενασχόληση με τη γλώσσα. Η εργασία 
σε δυάδες που προτείνεται στις περισσότερες δραστηριότητες, αποτελεί επί-
σης ένα στοιχείο που συνήθως λειτουργεί ως κίνητρο για τα παιδιά. 

Ωστόσο, θα πρέπει να δοθούν οδηγίες από την αρχή στα παιδιά σχετικά 
με τον τρόπο εργασίας σε κάθε δραστηριότητα όπως υποδεικνύεται άλλωστε 
και στις ενέργειες του εκπαιδευτικού. Επίσης, καλό είναι να διευκρινιστεί ότι 
η εργασία σε ζευγάρια δεν αποτελεί διαγωνισμό μεταξύ τους αλλά μια ευχά-
ριστη μαθησιακή εμπειρία που βοηθά όλα τα παιδιά άσχετα με το γλωσσικό 
τους επίπεδο. Όσον αφορά τη συνεργασία των μελών της δυάδας, υπάρχει 
πάντα ο κίνδυνος να μη βαραίνει η εργασία και τα δυο μέλη ισάξια ή το ένα 
μέλος να θεωρεί καλύτερο τον εαυτό του στα αγγλικά και να μην προσφέρει 
τη βοήθειά του. Αν ο εκπαιδευτικός υποπτεύεται ότι αυτό μπορεί να ισχύσει 
για το τμήμα του, καλό θα είναι να προηγηθεί μια σχετική συζήτηση πριν την 
πραγματοποίηση του σεναρίου. Για την ομαλότερη συνεργασία των δυάδων, 
θα βοηθούσε αν ο εκπαιδευτικός ορίζει –σύμφωνα με τη δυναμική της τάξης 
του- πόσο χρόνο έχουν τα παιδιά για κάθε δραστηριότητα και να τους το λέει. 
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Οι χρόνοι που αναφέρονται στο σενάριο είναι ενδεικτικοί και μπορούν να 
προσαρμοστούν ανάλογα με το μαθησιακό επίπεδο του εκάστοτε τμήματος. 

Καθώς το σενάριο πραγματοποιείται στο εργαστήρι Η/Υ, μπορεί να προ-
κύψουν διάφορα προβλήματα κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας (π.χ. αδυνα-
μία σύνδεσης στο Ιντερνέτ, μη κατανόηση εφαρμογών κ.α.). Ο εκπαιδευτικός 
καλό είναι να έχει ‘κατεβάσει’ τα αρχεία που χρειάζεται εκ των προτέρων σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει προσβασιμότητα στο δίκτυο ή να είναι προετοι-
μασμένος να αλλάξει τη σειρά των δραστηριοτήτων. Επίσης, θα πρέπει να 
κινείται ολόγυρα στην αίθουσα ενώ εργάζονται οι ομάδες ώστε να λύνει τόσο 
γλωσσικής όσο και τεχνικής φύσεως θέματα και να φροντίζει ώστε οι οδηγίες 
που δίνονται στην αρχή της κάθε δραστηριότητας είναι όσο πιο συγκεκριμέ-
νες και ξεκάθαρες γίνεται. 

 
6. Προτάσεις και διαφορετικές εκδοχές του σεναρίου 

Το σενάριο θα μπορούσε να εμπλουτισθεί και με ασκήσεις πιο εκτεταμέ-
νης κατανόησης γραπτού ή προφορικού λόγου, αν το γλωσσικό επίπεδο των 
παιδιών το επιτρέπει. Υπάρχουν διάφορες πηγές σχετικές με το θέμα (π.χ. 
βίντεο, ντοκιμαντέρ, άρθρα σύγχρονα ή αρκετά παλαιότερα) που θα μπορού-
σαν να προσθέσουν και άλλες διαστάσεις.  

Επίσης, θα μπορούσαν κάποιες δραστηριότητες να παραληφθούν (π.χ. της 
2ης διδακτικής ώρας), αν θεωρεί ο εκπαιδευτικός ότι μπορεί να κουράσει η 
ίδια πηγή. Αντίστοιχα, άλλες δραστηριότητες θα μπορούσαν να ενισχυθούν 
ή να διαμορφωθούν ανάλογα με το τμήμα. Για παράδειγμα, η ακρόαση του 
βίντεο στη Δραστηριότητα 11 θα μπορούσε να συνοδεύεται από περισσότε-
ρες ερωτήσεις. Η συγγραφή σχολίων στον ψηφιακό πίνακα ανακοινώσεων 
στη Δραστηριότητα 12, θα μπορούσε να έχει περισσότερες απαιτήσεις και να 
διαρκέσει περισσότερο. Θα μπορούσε, επίσης, να μη γίνει ατομικά όπως προ-
τείνεται αλλά σε δυάδες. Αν υπάρχει blog στο σχολείο, θα μπορούσε ο σύν-
δεσμος του πίνακα ανακοινώσεων να δημοσιευτεί κι εκεί. Επίσης, η πλατ-
φόρμα “e-me” θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες δραστηριότητες 
για την επικοινωνία/ανατροφοδότηση εκπαιδευτικού και παιδιών ή για να 
δώσει ο εκπαιδευτικός περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το θέμα. 

 
7. Βιβλιογραφία 
ΕΠΣ-ΞΓ (Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών Ξένες Γλώσσες). Παιδαγωγικό Ιν-

στιτούτο. Ανακτήθηκε από 
https://rcel2.enl.uoa.gr/xenesglossesedu2/?p=87 
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Μητσικοπούλου, Β. (2020). Νέα Κειμενική Πραγματικότητα. Υλικό επιμόρ-
φωσης Β2 Συστάδας Ξένων Γλωσσών. 
 

8. Δικτυογραφία 
BritishCouncil, LearnEnglishKids – Nessie-TheLochNessMonster: 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/nessie-the-loch-
ness-monster 

British Council, LearnEnglish Kids – Nessie-The Loch Ness Monster (video 
transcript): https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/at-
tachment/short-stories-british-tales-nessie-the-loch-ness-monster-tran-
script.pdf 

GoogleForms – Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης σεναρίου για μαθητές/τριες: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep_egtq9WsLAcyq9iu-
TsuSZZgZvL18oPNIoTKX3Yljy5OCCA/viewform 

GoogleForms – Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης σεναρίου προς επεξεργασία 
από εκπαιδευτικό: https://docs.google.com/forms/d/1bHx2_QOJBed70i 
V1B02k4bQYcm6iCcdkcLWzlXpkX_w/edit?usp=sharing 

Kahoot! - QUIZ: The Loch Ness Monster: https://create.kahoot.it/share/the-
loch-ness-monster/e0163893-0916-4f1e-abfa-fc6fdc540b2b 

Learning apps - Place the pictures in the correct order!: https://learningapps. 
org/display?v=pb1e641bn20 

Lino: https://en.linoit.com/ 
Quiz-maker - Δραστηριότητα αντιστοίχισης τίτλων: https://www.quiz-

maker.com/Q3XNJJQ 
Quiz-maker - Δραστηριότητα αρίθμησης προτάσεων: https://www.quiz-

maker.com/QVAQFT4 
Quiz-maker - Δραστηριότητα Σωστό/Λάθος: https://www.quiz-maker.com/ 

Q8Z20BH#R682018-b4D8A1D0 
Quiz-maker - Παιχνίδι αναγνώρισης λέξεων: https://www.quiz-maker.com/ 

QSBIWND 
Wordreference - Ηλεκτρονικό λεξικό: https://www.wordreference.com/ 
Youtube - Loch Ness Monster could be giant eel, study reveals: 

https://www.youtube.com/watch?v=0kVSuIOXtYk 
Φωτόδεντρο – Magic World: http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6368 
Φωτόδεντρο – Αγγλικά Στ’ Δημοτικου, Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο): 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F101/441/2924, 
11596/ 

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα “e-me”: https://auth.e-me.edu.gr/ 
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9. Φύλλα Εργασίας 
Τα φύλλα εργασίας παρακάτω προορίζονται για χρήση κατευθείαν από 

τους μαθητές/τριες. Ωστόσο, έχουν μεταφραστεί έτσι ώστε ο/η εκπαιδευτικός 
να μπορεί να επιλέξει πότε και κατά πόσο χρειάζεται να υπάρχουν οδηγίες 
και στις δυο γλώσσες. 

 
Activity 1 (Δραστηριότητα 1) 
Have you ever heard about the Loch Ness monster? What comes to your 
mind? Is it similar to any word/picture you can find in the Magic World 
Dictionary?  

(Έχετε ακουστά για το τέρας του Λοχ Νες; Τι έρχεται στο μυαλό σας; Μπο-
ρείτε να βρείτε κάποια παρόμοια λέξη/εικόνα με αυτό που σκεφτήκατε μέσα 
στο λεξικό Magic World;)  
 

Activity 2 (Δραστηριότητα 2) 
Watch the video: Nessie-the Loch Ness Monster. 
Then, do the following activity: https://learningapps.org/display?v=pb1e 
641bn20.  

(Δείτε το βίντεο Nessie-the Loch Ness Monster. 
Έπειτα, κάντε την παρακάτω δραστηριότητα: 

https://learningapps.org/display?v=pb1e641bn20) 
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Activity 3 (Δραστηριότητα 3) 
Watch the video: Nessie-the Loch Ness Monster. 
Then, do the following activity: https://www.quiz-maker.com/ 
QSBIWND.  

(Δείτε το βίντεο Nessie-the Loch Ness Monster. 
Έπειτα, κάντε την παρακάτω δραστηριότητα:  
https://www.quiz-maker.com/QSBIWND) 
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Activity 4 (Δραστηριότητα4) 
Watch the video: Nessie-the Loch Ness Monster. 
Then, do the following activity: https://www.quiz-maker.com/ 
Q3XNJJQ.  

(Δείτε το βίντεοNessie-the Loch Ness Monster. 
Έπειτα, κάντε την παρακάτω δραστηριότητα:  
https://www.quiz-maker.com/Q3XNJJQ) 
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Activity 5 (Δραστηριότητα5) 
Watch the video: Nessie-the Loch Ness Monster. Then, read 
itstranscript: Nessie –the Loch Ness Monster . 
Then, do the following activity: https://www.quiz-maker.com/ 
QVAQFT4.  

(Δείτε το βίντεο Nessie -the Loch Ness Monster.Έπειτα, διαβάστε τη γρα-
πτή μορφή του: Nessie-the Loch Ness Monster. Έπειτα, κάντε την παρακάτω 
δραστηριότητα:  

https://www.quiz-maker.com/QVAQFT4) 
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Activity 6 (Δραστηριότητα6) 
Read the video transcript:Nessie –the Loch Ness Monster . 
Then, do the following activity: https://www.quiz-maker.com/ 
Q8Z20BH#. 

(Διαβάστε τη γραπτή μορφή του βίντεο: Nessie-the Loch Ness Monster. Έ-
πειτα, κάντε την παρακάτω δραστηριότητα: https://www.quiz-maker.com/ 
Q8Z20BH#) 
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Activity 7 (Δραστηριότητα7) 
Click onPIN Kahoot!and type in the PIN number you seen the board! 
Then, write your team name and the names of its members. Then, play 
the quiz by choosing the correct answer on your computer. 

(Πατήστε το PINKahoot! και γράψτε τον αριθμό PIN που βλέπετε στον πί-
νακα! Έπειτα, γράψτε το όνομα της ομάδας σας και τα ονόματα των μελών 
της. Έπειτα, παίξτε το κουίζ επιλέγοντας τη σωστή απάντηση στον υπολογιστή 
σας) 
The quiz will look like that: 
Το κουίζ θα μοιάζει κάπως έτσι:  
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Activity 8 (Δραστηριότητα8) 
You have visited the Loch Ness lake where you metand talked to the Loch 
Ness monster. How does it look like? What is its character like? Follow 
these steps: 
Έχετε επισκεφτεί τη λίμνη του Λοχ Νες όπου συναντήσατε και μιλήσατε 

στο τέρας του Λοχ Νες. Πώς μοιάζει; Πώς είναι ο χαρακτήρας του; Ακολου-
θήστε τα παρακάτω βήματα: 

1. Create a new file with Microsoft Word.  
2. In pairs, write two paragraphs about your monster.  
Paragraph 1: How does your monster look like? 
Paragraph 2: What is its character like? 
You can click on “English book: St Primary School” to remember 

adjectives you have learned (at the top of p. 29) or look up for any words 
you need at “word reference” dictionary. 

1. Δημιουργήστε ένα νέο αρχείο με το Microsoft Word.  
2. Στις δυάδες σας, γράψτε δύο παραγράφους σχετικά με το τέρας σας. 
Παράγραφος 1: Πώς μοιάζει το τέρας σας; 
Παράγραφος 2: Πώς είναι ο χαρακτήρας του;  
Μπορείτε να κάντε κλικ στο «Βιβλίο Αγγλικών: Στ’ Δημοτικού» για να θυ-

μηθείτε επίθετα που έχετε μάθει (στην αρχή της σελ. 29) ή να αναζητήσετε λέ-
ξεις που χρειάζεστε στο ηλεκτρονικό λεξικό “word reference”.
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Αctivity 9 (Δραστηριότητα9) 
Follow these steps: 
1. Open your Word document and leave it open. 
2. Sign in the ‘e-me’ platform.  
3. Go to our ‘wall’ to create a new post. Copy and paste your text from 

the Word document.  
4. Don’t forget to write the name of your teamat the end of your post!  
5. Press the ‘‘ button and you are ready! 
6. When all teams are ready, you can read all of the posts. Write one 

comment under each post! Please, be positive!  
(Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:  

1. Ανοίξτε το αρχείο Word που έχετε δημιουργήσει και αφήστε το ανοιχτό. 
2. Μπείτε στην πλατφόρμα ‘e-me’. 
3. Πηγαίνετε στον ‘τοίχο’ μας για να δημιουργήσετε μια νέα ανάρτηση. Αντι-
γράψτε και επικολλήστε το κείμενό 
σας από το έγγραφο Word που έχετε 
ανοίξει. 

4. Μην ξεχάσετε να γράψετε το όνομα 
της ομάδας σας στο τέλος της ανάρτη-
σης! 

5. Κάντε κλικ στο αντίστοιχο σύμβολο 
‘ ‘ και είστε έτοιμοι! 

6. Όταν όλες οι ομάδες είναι έτοιμες, 
μπορείτε να διαβάσετε όλες τις αναρ-
τήσεις. Γράψτε ένα σχόλιο κάτω από 
κάθε ανάρτηση! Παρακαλώ, να είστε 
θετικοί!  
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Activity 10 (Δραστηριότητα10) 
Read the video description of the Youtube video: “Loch Ness Monster 
could be giant eel, study reveals”. Then, answer the questions.  

(Διαβάστε την περιγραφή του βίντεο Youtube:“Loch Ness Monster could 
be giant eel, study reveals”. Έπειτα, απαντήστε στις ερωτήσεις) 

1. Who is the creator of the video?  
(Ποιος είναι ο δημιουργός του βίντεο;)  
2. What kind of video is it? 
(Τι είδους βίντεο είναι;) 
3. What do the scientists believe that the Loch Ness monster is? 
(Τι πιστεύουν οι επιστήμονες ότι είναι το τέρας του Λοχ Νες;) 
4. Why do they believe that? 

(Γιατί το πιστεύουν αυτό;) 
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Activity 11 (Δραστηριότητα 11) 
Watch the video: “Loch Ness Monster could be giant eel, study reveals”. 
Then, answerthequestion.  

(Δείτετοβίντεο:“Loch Ness Monster could be giant eel, study reveals”. Έ-
πειτα, απαντήστεστηνερώτηση) 

1. What do the British people think about the Loch Ness monster? 
Doesitexist? 

(Τι πιστεύουν οι Βρετανοί σχετικά με το τέρας του ΛοχΝες; Υπάρχει;)  
 

Activity 12 (Δραστηριότητα 12) 
What do YOU think about the Loch Ness monster? Does it exist?  
Go to “linoit”. Use the post-it notes to express your opinion. Start your 
comment with the phrase “The Loch Ness monster is…” as in the 
examples. You can also add a picture or a hyperlink to a video or an 
article to support your opinion.  

(Τι πιστεύεις ΕΣΥ για το τέρας του Λοχ Νες; Υπάρχει; 
Πήγαινε στο “linoit”. Χρησιμοποίησε τα χαρτάκια post-it για να εκφράσεις τη 
γνώμη σου. Ξεκίνησε το σχόλιό σου με τη φράση “The Loch Ness monsteris…” 
όπως στα παραδείγματα. Μπορείς επίσης να προσθέσεις μια εικόνα ή έναν υ-
περσύνδεσμο ενός βίντεο ή σε άρθρου ώστε να υποστηρίξεις την άποψή σου) 
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Activity 13 (Δραστηριότητα 13) 
Click and complete the questionnaire! 

(Κάντε κλικ και συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο!) 
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«ΕΝΑ ΜΑΓΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ  
ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΟΝ ΒΙΝΣΕΝΤ ΒΑΝ ΓΚΟΓΚ» 

 
Ζωή Πολυχρόνου, ΠΕ70, 

zoipol64@gmail.com 
 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο Ολλανδός ζωγράφος Βίνσεντ Βαν Γκογκ υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους 
μεταϊμπρεσιονιστές ζωγράφους όλων των εποχών.  

Ο τίτλος του σεναρίου, «Ένα μαγικό ταξίδι στον κόσμο της τέχνης, παρέα με τον 
Βίνσεντ Βαν Γκογκ», αποτελεί μια διαδρομή στον κόσμο της τέχνης στη Γαλλία, 
στα τέλη του 19ου αιώνα, παρέα με τον μεταϊμπρεσιονιστή Ολλανδό ζωγράφο Βίν-
σεντ Βαν Γκογκ. 

Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος, είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τη ζωή 
και το έργο του Βαν Γκογκ μέσα από την παρατήρηση και την κριτική επεξεργασία 
επιλεγμένων έργων τέχνης του Ολλανδού ζωγράφου, να ενδυναμώσουν τη στοχα-
στική τους ικανότητα, καλλιεργώντας παράλληλα και την αισθητική τους εμπειρία.  

Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται με τη σύγχρονη μέθοδο διδα-
σκαλίας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην πλατφόρμα webex και την ασύγχρονη 
μέθοδο διδασκαλίας στην ηλεκτρονική τάξη e-class. 

Οι μαθητές γνωρίζουν τον Βίνσεντ Βαν Γκογκ, τη ζωή του, την τεχνοτροπία του 
ιμπρεσιονισμού-μεταϊμπρεσιονισμού, παρατηρούν και επεξεργάζονται τα έργα τέ-
χνης του, επισκέπτονται ψηφιακές εκθέσεις ζωγραφικής, παρακολουθούν βίντεο με 
τους πίνακές του σε τρισδιάστατη μορφή, διασκεδάζουν με ψηφιακά παιχνίδια. 

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει: τη διαγνωστική, τη διαμορφωτική, την τελική και 
την αξιολόγηση-αυτοαξιολόγηση. 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ  
σύγχρονη, ασύγχρονη, εικαστικά, ιμπρεσιονισμός-μεταϊμπρεσιονισμός, Βίνσεντ Βαν 
Γκογκ  

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο ιμπρεσιονισμός είναι ένα καλλιτεχνικό ρεύμα που αναπτύχθηκε στη 
Γαλλία στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα κι επηρέασε τόσο τον χώρο της 
ζωγραφικής, όσο τη λογοτεχνία και τη μουσική. Κύριο χαρακτηριστικό του 
ιμπρεσιονισμού στη ζωγραφική είναι τα ζωντανά χρώματα (χρήση βασικών 
χρωμάτων), οι συνθέσεις σε εξωτερικούς χώρους από ασυνήθιστες οπτικές 
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γωνίες και η έμφαση στην αναπαράσταση. Οι ιμπρεσιονιστές ζωγράφοι θέ-
λησαν να αποτυπώσουν την άμεση εντύπωση (impression) που προκαλεί ένα 
αντικείμενο ή μια εικόνα. Ο μεταϊμπρεσιονισμός αναπτύχθηκε στα τέλη του 
19ου αιώνα, αμέσως μετά το κίνημα του ιμπρεσιονισμού κι αποτελεί προέ-
κτασή του. Οι μεταϊμπρεσιονιστές ζωγράφοι εξακολουθούν να διατηρούν τις 
τεχνικές του ιμπρεσιονισμού, ωστόσο επιδιώκουν να προσδώσουν μεγαλύ-
τερο συναισθηματισμό στα έργα τους. Ένας από τους μεταϊμπρεσιονιστές 
ζωγράφους υπήρξε ο Ολλανδός ζωγράφος Βίνσεντ Βαν Γκογκ (1853-1890). 
Εν ζωή, το έργο του δε σημείωσε επιτυχία, ούτε ο ίδιος αναγνωρίστηκε ως 
σημαντικός καλλιτέχνης. Ωστόσο μετά τον θάνατό του, η φήμη του εξαπλώ-
θηκε πολύ γρήγορα και σήμερα αναγνωρίζεται ως ένας από τους σημαντικό-
τερους ζωγράφους όλων των εποχών https://el.wikipedia.org/wiki/%CE 
%92%CE%AF%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%BD%CF%84_%CE%
B2%CE%B1%CE%BD_%CE%93%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%B
A. Η ενασχόληση με τη ζωή και το έργο του διάσημου Ολλανδού ζωγράφου 
Βίνσεντ Βαν Γκογκ, ως θεματικό αντικείμενο του σεναρίου, κρίνεται κατάλ-
ληλη επιλογή, αφού συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη ρεαλιστικών στό-
χων μέσα από την παρατήρηση αυθεντικών έργων τέχνης υψηλής αισθητικής 
αξίας. Ο Βαν Γκογκ είναι ένας καλλιτέχνης, του οποίου η ζωή είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένη με το έργο του. Μέσα από το ρεύμα του ιμπρεσιονισμού, ανα-
καλύπτει έναν δικό του τρόπο έκφρασης, με τον οποίο προβάλλει τον ψυχι-
σμό και συχνά τις εκρήξεις του, σ’ ότι ζωγραφίζει, τοπία ή προσωπογραφίες. 
To έργο του θεωρείται προσβάσιμο από τους μαθητές, καθώς με τα θέματα 
που επιλέγει, καθοδηγεί και ο ίδιος τον μαθητή-θεατή να ανακαλύψει, παρα-
τηρώντας τα έργα του, τους ισχυρούς συμβολισμούς, τον πολύπλευρο ψυχικό 
και συναισθηματικό του κόσμο, που δεν είναι τίποτα άλλο από μια διαρκής 
εναλλαγή ανάμεσα στη λογική και την παράνοια. Ο ταλαιπωρημένος καλλι-
τέχνης, μετουσιώνει στους πίνακές του τα βιώματα μιας ζωής γεμάτη απο-
γοητεύσεις και μοναξιά, που θα τελειώσει με την παραφροσύνη και την αυ-
τοχειρία. Η ζωγραφική του επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την τέχνη του 20ού 
αιώνα με την ένταση των χρωμάτων της, και την εκφραστική της δύναμη 
(Τουραμπέλης & Τζώτζου, 2015). 

Με αφορμή τον πίνακα του Βίνσεντ Βαν Γκογκ «Καφενείο στον δρόμο. 
Νύχτα», 1888, στην ενότητα «Οι καλλιτέχνες διαλέγουν χρώματα», του βι-
βλίου των Εικαστικών Ε΄- ΣΤ΄ Δημοτικού, οι 18 μαθητές της Ε΄ τάξης του 
10ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας, θέλησαν να μάθουν περισσότερα για τη 
ζωή και κυρίως το έργο αυτού του τόσο αξιόλογου ζωγράφου. 
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Η μέθοδος που εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη ενότητα, είναι η ομαδοσυ-
νεργατική μορφή διδασκαλίας με τις τεχνικές των ερωτήσεων, της συζήτη-
σης, της παρατήρησης. 

Σύμφωνα με τον Efland (2002), η παρατήρηση έργων τέχνης αναπτύσσει 
την κριτική σκέψη, ενεργοποιεί πολλαπλές δεξιοτήτες και ερμηνευτικές δρά-
σεις από την πλευρά των παρατηρητών, για να αποσαφηνίσουν τις πιθανές 
σημασίες των καλλιτεχνικών έργων. Τα έργα τέχνης αποτελούν ένα πλούσιο 
πεδίο, κατάλληλο για διδακτική αξιοποίηση, όχι μόνο ως εποπτικό υλικό 
αλλά και ως αφόρμηση για επεξεργασία πλήθους διδακτικών αντικειμένων, 
καλύπτοντας ένα αντίστοιχα ευρύ πλαίσιο διδακτικών περιοχών, γνωστικών 
και συναισθηματικών στόχων (Βρεττός, 1999). Ο Κόκκος (2011) υποστηρί-
ζει ότι σε ένα έργο τέχνης κρύβεται αυτό που ο καλλιτέχνης θέλει να ανακα-
λύψει ο παρατηρητής. Η σχολική τάξη μεταμορφώνεται σε κοινότητα παρα-
τηρητών, σχολιαστών και παραγωγών καλλιτεχνικών δημιουργιών. 

Σκοπός: Να εξοικειωθούν οι μαθητές στην κριτική παρατήρηση και επε-
ξεργασία έργων τέχνης του Ολλανδού μεταϊμπρεσιονιστή ζωγράφου Βίνσεντ 
Βαν Γκογκ, να ενδυναμώσουν τη στοχαστική τους ικανότητα και να καλλιερ-
γήσουν την αισθητική τους εμπειρία. 

Διδακτικοί στόχοι: 
Σε επίπεδο γνώσεων: Να γνωρίσουν τη ζωή και το έργο του Ολλανδού 

ζωγράφου Βίνσεντ Βαν Γκογκ, τους εκφραστικούς τρόπους και τα χαρακτη-
ριστικά του καλλιτεχνικού ρεύματος του ιμπρεσιονισμού-μεταϊμπρεσιονι-
σμού.  

Σε επίπεδο στάσεων/συναισθημάτων: Να ενδυναμώσουν την παρατη-
ρητικότητά τους, να ενεργοποιήσουν την κριτική και δημιουργική τους 
σκέψη. Να προωθήσουν την ενεργό συμμετοχή, τη συνεργατικότητα, την ο-
μαδικότητα. Να εκφράσουν σκέψεις και συναισθήματα που τους προκαλεί η 
παρατήρηση έργων τέχνης. Να κατανοήσουν τη  σπουδαιότητα της τέχνης ως 
πολιτισμικό αγαθό. Να διαμορφώσουν θετική στάση απέναντι στους Η/Υ, ως 
εργαλείο σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης, άντλησης και διαχείρισης 
πληροφοριών. 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων: Να αναπτύξουν νοητικές, συναισθηματικές 
ικανότητες και δεξιότητες μέσω της καλλιτεχνικής έκφρασης. Να 
αναπτύξουν κριτική ματιά σε οπτικά προϊόντα του πολιτισμού μας. Να 
εξοικειωθούν με τη χρήση των εργαλείων ΤΠΕ, απαραίτητων για την 
υλοποίηση ενός μαθήματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
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ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (webex) (120΄): 

 
«Έναστρη νύχτα», 1889, Νέα Υόρκη, Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης 

 
1η διδακτική ώρα (30΄): Η αφόρμηση γίνεται με την παρουσίαση του 

πίνακα του Βαν Γκογκ «Έναστρη νύχτα», 1889 σε μια διαφάνεια του Power 
Point. Ρωτάμε τους μαθητές: «Τι απεικονίζει αυτός ο πίνακας; Ποιος είναι ο 
δημιουργός του;». Σε αυτή τη φάση χρησιμοποιούμε το ψηφιακό εργαλείο 
polling για τη διερεύνηση της προϋπάρχουσας γνώσης των μαθητών. Οι μα-
θητές απαντούν στην ερώτηση: «Γνωρίζετε τον Ολλανδό ζωγράφο Βίνσεντ 
Βαν Γκογκ;». Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι περισσότεροι μαθητές δεν τον 
γνωρίζουν. Παρακολουθούν το βίντεο με τίτλο «Βίνσεντ Βαν Γκογκ» 
https://www.youtube.com/watch?v=ia6rcMvI8jQ, όπου παρουσιάζεται η σύ-
ντομη ζωή του και τα έργα του με χρονολογική σειρά. Γίνεται συζήτηση για 
την ταραχώδη ζωή του, τα διάσημα έργα του, τις επιστολές που έστελνε στον 
αδερφό του Τεό, τη σχέση μαζί του και το απροσδόκητο τέλος του. Με α-
φορμή το βίντεο, κάνουμε διαμοιρασμό τον whiteboard (ασπροπίνακα), όπου 
δημιουργούμε ένα χρονολόγιο με τα σημαντικότερα γεγονότα της ζωής του 
ζωγράφου για να αποκτήσουν οι μαθητές το γνωστικό υπόβαθρο που αφορά 
τη ζωή του, ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν στά-
σεις ζωής που χάραξαν την καλλιτεχνική του πορεία, να γνωρίσουν τρόπους 
έκφρασης και δημιουργίας και να αντιληφθούν πως ο καλλιτέχνης εξωτερι-
κεύει συναισθήματα μέσα από τα έργα του, γεγονός που αποτελεί χαρακτη-
ριστικό τόσο του Βαν Γκογκ, όσο και των άλλων μεταϊμπρεσιονιστών ζω-
γράφων. Στη συνέχεια οι μαθητές παρατηρούν τον πίνακα «Έναστρη νύχτα», 
1889. Τους ρωτάμε: «Τι απεικονίζει ο πίνακας και σε ποιες ώρες της ημέρας; 
Τι υπάρχει σε πρώτο πλάνο και τι στο φόντο; Τι γνώμη έχετε για τα χρώματα; 
Υπάρχουν αντιθέσεις στον πίνακα; Ποια σημεία προβάλλουν την ένταση και 
ποια την ηρεμία; Πού πιστεύετε ότι βρισκόταν ο Βαν Γκογκ, όταν ζωγράφιζε 
αυτόν τον πίνακα και ποια η ψυχική του διάθεση; Ποιες σκέψεις και ποια συ-
ναισθήματα σας προκαλεί; Τι συμβολίζουν οι κυκλικές πινελιές στον νυχτερινό 
ουρανό;» Οι μαθητές δίνουν κάποιες απαντήσεις, αλλά περισσότερες θα δο-
θούν μετά την παρακολούθηση του βίντεο https://www.youtube.com/ 
watch?v=KiPVro9da5Q. Στην “Έναστρη Νύχτα”, οι κυκλικές πινελιές του 
δημιουργούν έναν νυχτερινό ουρανό γεμάτο σύννεφα που στροβιλίζονται και 
αστέρια. Στο έργο αυτό, ο Βαν Γκογκ απεικονίζει χαοτικές δίνες που ακο-
λουθούν με ακρίβεια τις μαθηματικές περιγραφές των αναταράξεων σε ρευ-
στά υλικά, όπως οι στροβιλισμοί του νερού ή οι πραγματικοί ανεμοστρόβιλοι. 
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Αναπαράγει όπως και σε άλλους πίνακες τους νόμους της φύσης (Έναστρη 
Νύχτα - Βικιπαίδεια (wikipedia.org)  

2η διδακτική ώρα (30΄): Παρουσιάζουμε έναν εννοιολογικό χάρτη με 
τους στόχους του μαθήματος και αναφέρουμε τη διαδρομή της υλοποίησής 
τους. Ενεργοποιούμε το κουμπί breakout sessions, όπου οι μαθητές χωρίζο-
νται σε έξι ομάδες εργασίας των τριών ατόμων. Δίνουμε έξι φύλλα εργασίας, 
ένα σε κάθε ομάδα. Η κάθε ομάδα αναλαμβάνει να παρατηρήσει και να σχο-
λιάσει δύο πίνακες του Bίνσεντ Βαν Γκογκ. 

Φύλλο Εργασίας 1: Η 1η ομάδα παρατηρεί και επεξεργάζεται τους πίνα-
κες «Έναστρη νύχτα», 1889, Νέα Υόρκη, Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης και 
«Έναστρη νύχτα πάνω από τον Ροδανό», 1888, Παρίσι, Μουσείο Ορσέ. 
«Ποιο είναι το θέμα και στους δύο πίνακες; Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι 
διαφορές; Υπάρχει κίνηση σε κάποιον από τους πίνακες; Ποια χρώματα κυ-
ριαρχούν; Πού πιστεύετε ότι βρισκόταν ο καλλιτέχνης τη στιγμή της δημιουρ-
γίας σε κάθε πίνακα; Πώς μπορεί να αισθανόταν, καθώς φιλοτεχνούσε τα 
έργα;» 

Φύλλο Εργασίας 2: Η 2η ομάδα παρατηρεί και επεξεργάζεται τους πίνα-
κες «Εξώστης καφενείου τη νύχτα», 1888, Ολλανδία, Μουσείο Οtterlo και 
«Νυχτερινό καφέ», 1888, Κονέκτικατ, Πανεπιστήμιο Υale, Art Gallery. 
«Ποιο είναι το θέμα των δύο πινάκων; Ποιες είναι οι διαφορές; Ποια είναι η 
αντίθεση στον πρώτο πίνακα; Πώς φαίνονται τα αστέρια του ζωγράφου, τα 
τραπεζάκια του καφενείου στον πρώτο πίνακα; Πώς συμπεριφέρονται οι θα-
μώνες του καφενείου στον δεύτερο πίνακα; Ποια χρώματα κυριαρχούν στον 
κάθε πίνακα;» 

Φύλλο Εργασίας 3: Η 3η ομάδα παρατηρεί και επεξεργάζεται τους δύο 
πίνακες «Κίτρινο Σπίτι», 1888, Άμστερνταμ, Μουσείο Βαν Γκογκ και «Υπνο-
δωμάτιο στην Άρλ», 1888, Άμστερνταμ, Μουσείο Βαν Γκογκ. «Τι απεικονί-
ζουν οι δύο πίνακες; Πιστεύετε ότι αυτοί οι δύο πίνακες έχουν σχέση μεταξύ 
τους και ποια η σχέση τους; Τι παρατηρείτε στον δεύτερο πίνακα σε σχέση με 
τα αντικείμενα; Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι ο ζωγράφος ζωγράφισε το υπνο-
δωμάτιό του; Ποια χρώματα κυριαρχούν και στους δύο πίνακες;» 

Φύλλο Εργασίας 4: Οι μαθητές της 4ης ομάδας παρατηρούν και επεξερ-
γάζονται τους δύο πίνακες «Βάζο με δώδεκα ηλιοτρόπια», 1888, Μόναχο Ε-
θνική Πινακοθήκη, «Βάζο με δεκαπέντε ηλιοτρόπια», 1888, Λονδίνο, Εθνική 
Πινακοθήκη. Ο Βαν Γκογκ σε 11 πίνακές του απεικόνισε ηλιοτρόπια. «Τι 
απεικονίζουν οι δύο πίνακες; Σε τι διαφέρουν; Ποιο χρώμα κυριαρχεί; Γιατί 
πιστεύετε ότι είχε εμμονή με τα ηλιοτρόπια; Μήπως αυτή η εμμονή είχε σχέση 
με την ψυχοσύνθεσή του; Τι συμβόλιζαν τα ηλιοτρόπια για τον Βαν Γκογκ;» 



134 

Φύλλο Εργασίας 5: Η παρατήρηση και η επεξεργασία πραγματοποιείται 
στους πίνακες «Σταροχώραφο με ήλιο και θεριστή», 1889, Ολλανδία, Μου-
σείο Kroller Muller και «Μεσημεριάτικη ξεκούραση», 1880, Παρίσι, Μουσείο 
Ορσέ. «Ποιο είναι το θέμα των δύο πινάκων; Ποια πρόσωπα απεικονίζονται; 
Ποια αντικείμενα βλέπετε; Ποιες οι διαφορές και οι ομοιότητες; Τι έχετε να 
πείτε για τον μόχθο των γεωργών τα παλιά χρόνια; Ποια χρώματα κυριαρχούν; 
Ποιες μπορεί να ήταν οι σκέψεις του καλλιτέχνη, όταν φιλοτεχνούσε τα έργα;» 

Φύλλο εργασίας 6: Η 6η ομάδα παρατηρεί και επεξεργάζεται δύο πίνακες 
του Βαν Γκογκ «Δρόμος με κυπαρίσσι και αστέρι», 1890, Ολλανδία, Μουσείο 
Otterlo και «Σταροχώραφα με κοράκια», 1890, Άμστερνταμ, Μουσείο Βαν 
Γκογκ. «Ποια συναισθήματα σας διεγείρουν οι δύο πίνακες; Τι συμβολίζουν 
το κυπαρίσσι και τα κοράκια για τον Βαν Γκογκ; Σε ποιους χώρους σήμερα 
αλλά και παλιότερα συναντάμε κυπαρίσσια; Σε ποιον πίνακα του Βαν Γκογκ 
έχετε ξαναδεί το κυπαρίσσι; Ποιους ήχους ακούτε; Πώς μπορεί να αισθανόταν 
ο ζωγράφος, όταν δημιουργούσε τα έργα;» 

3η διδακτική ώρα (30΄): Οι μαθητές επιστρέφουν στην ολομέλεια της 
τάξης και η κάθε ομάδα παρουσιάζει τα ευρήματα από την παρατήρηση και 
επεξεργασία των πινάκων και εξάγονται συμπεράσματα για την ψυχοσύν-
θεση του ζωγράφου και των χαρακτηριστικών του μεταϊμπρεσιονισμού 
στους πίνακές του. Στη συνέχεια η κάθε ομάδα δημιουργεί μια σύντομη ιστο-
ρία με αφορμή έναν πίνακα του Βαν Γκογκ και την ανεβάζει στην e-class.  

4η διδακτική ώρα (30΄): Οι μαθητές διαβάζουν αποσπάσματα από επι-
στολές που έστελνε ο Bαν Γκογκ στον αδελφό του Τεό, όπου φωτίζουν τον 
ψυχικό και συναισθηματικό του κόσμο καθώς και τη σχέση αγάπης που είχε 
με τον αδερφό του. Παρακολουθούν βίντεο με τους πίνακες του Βαν Γκογκ 
σε τρισδιάστατη μορφή. 
https://www.youtube.com/watch?v=6PndwgJuF3g «Έναστρη νύχτα», 1889, 
https://www.youtube.com/watch?v=6wYdtYMKlQw «Εξώστης καφενείου 
τη νύχτα», 1888, https://www.youtube.com/watch?v=jBOL5yakREA 
«Νυχτερινό καφέ», 1888, 

https://www.youtube.com/watch?v=Ldr9e8RWJ-E «Kίτρινο Σπίτι», 1888,  
https://www.youtube.com/watch?v=itDXjZO_Md4 «Υπνοδωμάτιο στην 
Άρλ», 1889, 

https://www.youtube.com/watch?v=gxN2K8Liz0g «No Blue Without 
Yellow» 
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ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (e-class) (30΄):  
Στην ηλεκτρονική τάξη e-class οι μαθητές παρακολουθούν την ψηφιακή 

έκθεση του Bαν Γκογκ στο Παρίσι 
https://www.youtube.com/watch?v=lNXzwzyo9xE&t=35s 
Επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Μουσείου Βαν Γκογκ στο Άμστερνταμ 

της Ολλανδίας https://www.vangoghmuseum.nl/en/visit/enjoy-the-museum-
from-home και ανακαλύπτουν την τέχνη του Βαν Γκογκ μέσα από διάφορες 
δραστηριότητες (περιήγηση στο Μουσείο, ζωγραφική, εκπαιδευτικά παιχνί-
δια).  

Ταξιδεύουν στον μαγικό κόσμο της τέχνης του Βίνσεντ Βαν Γκογκ παρέα 
με τους δύο παιδαγωγικούς μας ήρωες τη Μάτι και τον Ντάντα 
https://www.youtube.com/watch?v=bBAQlX5MwDU. Διασκεδάζουν με 
ψηφιακά παιχνίδια που έχουν δημιουργηθεί με τα ψηφιακά εργαλεία 
learningapps.org https://learningapps.org/display?v=pingzf05321,jigsawpla 
net.com (παζλ) https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2e0e707261da 
crosswordlabs.com. Ο ΟΛΛΑΝΔΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΙΝΣΕΝΤ ΒΑΝ ΓΚΟΓΚ 
(crosswordlabs.com). Τέλος εμπνέονται από τους πίνακες του Βαν Γκογκ και 
δημιουργούν τον δικό τους εικαστικό πίνακα. 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:  

Η διαγνωστική αξιολόγηση διερευνά την προϋπάρχουσα γνώση και το εν-
διαφέρον των μαθητών. Η διαμορφωτική αξιολόγηση διεξάγεται κατά τη 
διάρκεια της διδασκαλίας μέσω της παρατήρησης, της συμμετοχής και της 
συνεργασίας των μαθητών μέσα στην ομάδα. Η τελική αξιολόγηση πραγμα-
τοποιείται με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής στην e-class, ψηφιακά παιχνίδια. 
Η αξιολόγηση-αυτοαξιολόγηση πραγματοποιείται με το εργαλείο «κουβε-
ντούλα» στην e-class (Τι άρεσε ή τι δυσκόλεψε τους μαθητές). Καταγράφο-
νται στον ασπροπίνακα (whiteboard) οι αρχικές και οι νέες ιδέες των μαθη-
τών και γίνεται σύγκριση με τον εννοιολογικό χάρτη. 
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 Efland, A. (2002). Art and Cognition. Integrating the Visual Arts in the 

Curriculum. New York: Teachers College, Columbia University.  
 Βρεττός, Ι. (1999). Εικόνα και Σχολικό Εγχειρίδιο-Επιλογή, Μεθοδολογική 
προσέγγιση. Αθήνα: Ανάγνωση. 

 Κόκκος Α. κ.ά. (2011). Εκπαίδευση μέσα από τις Τέχνες. Αθήνα: Μεταίχ-
μιο  



136 

 Μαγουλιώτης, Α. & Τσιπλητάρης, Α. (2020). Εικαστικά Ε΄- ΣΤ΄ Δημοτι-
κού-Βιβλίο Δασκάλου. ΙΤΥΕ: Διόφαντος  

 Tουραμπέλης, Μ. & Τζώτζου, Μ. (2015). Αγγλική γλώσσα και εικαστική 
τέχνη μέσα από το έργο του Bίνσεντ Βαν Γκογκ: Μια διαθεματική διδακτική 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕ-
ΝΑΡΙΟΥ 

Κουκλο-θέατρο-παίζοντας… ψηφιακά! 
 

Τόμτση Κατερίνα 
Εκπαιδευτικός Θεατρικής Αγωγής 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευση Ημαθίας 
ktomtsi@yahoo.com 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Με την υλοποίηση του παρόντος εκπαιδευτικού σεναρίου, οι μαθητές θα έρθουν 
σε επαφή με την τέχνη του Κουκλοθεάτρου, μέσω μιας διαθεματικής και βιωματικής 
προσέγγισης, αξιοποιώντας παράλληλα μεθοδολογικά διαδικτυακά εργαλεία. Ακο-
λουθώντας προτεινόμενους συνδέσμους, οι μαθητές -αφού μελετήσουν το αντί-
στοιχο υλικό- θα εντοπίσουν πληροφορίες σχετικές με τα είδη κούκλας στο Κου-
κλοθέατρο. Ενώ, ταυτόχρονα, μπορούν να εμπεδώσουν τις νεοαποκτηθείσες γνώ-
σεις τους παίζοντας μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες παζλ και κουίζ με τη 
βοήθεια ψηφιακών εφαρμογών. Μετά την εξοικείωσή τους με τα παραπάνω οι μα-
θητές, αφού προβούν σε δραστηριότητα αντιστοίχισης-κατηγοριοποίησης των 4 ει-
δών - τύπων κούκλας, οδηγούνται στη σύνθεση και δημιουργία μιας ψηφιακής πα-
ράστασης Κουκλοθεάτρου. Το σενάριο ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση ενός ε-
ρωτηματολογίου και την παρουσίαση του τελικού προϊόντος εργασίας. Έτσι, οι μα-
θητές έχουν εξοικειωθεί με θεματικές που σχετίζονται με το παιχνίδι, την κίνηση, το 
ζωντάνεμα (εμψύχωση) και την ταύτιση. 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Εκπαιδευτικό σενάριο, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τέχνη Κου-
κλοθεάτρου, διαδραστικές δραστηριότητες τέχνης, παιγνιώδης μάθηση, διαθεματική-
βιωματική προσέγγιση, αξιοποίηση των τεχνολογιών στη διδασκαλία. 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο μπορεί να εφαρμοστεί τόσο για εξ 
αποστάσεως διδασκαλία όσο και για διδασκαλία στην τάξη. Όσον αφορά την 
τελευταία, προτείνεται η μέθοδος που θα ακολουθηθεί να είναι η ομαδοσυ-
νεργατική διδασκαλία και οι μαθητές να δουλέψουν τις δραστηριότητες ανά 
ομάδες (π.χ. σε 3 ομάδες).Το σενάριο υλοποιήθηκε στην πράξη, ωστόσο 
χρειάστηκε εν μέρει να προσαρμοστεί στα δεδομένα του παρατεταμένου 
κλεισίματος σχολικών μονάδων (λόγω πανδημίας) και να εφαρμοστεί μέσω 
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της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης τον Απρίλιο 2020. Ακόμη κι έτσι, καλύφθη-
καν κατά το μέγιστο δυνατό οι στόχοι που είχαν τεθεί από την εκπαιδευτικό, 
σύμφωνα με τον σχεδιασμό του. 

Αφορούσε ασύγχρονη (κυρίως) εκπαίδευση στο μάθημα της Θεατρικής 
Αγωγής. Το υλικό δραστηριοτήτων με τα συνοδευόμενα περιβάλλοντα εργα-
σίας μέσω της ψηφιακής εφαρμογής Thinglink (αντίστοιχα των φύλλων ερ-
γασίας) στάλθηκαν σε μαθητές Α’ και Β’ τάξης Δημοτικών σχολείων μέσα 
από τη σχολική πλατφόρμα e-class του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ε-
νημέρωση και ανάρτησή του έγινε και μέσω της σχολικής ιστοσελίδας, αλλά 
και μέσω των προσωπικών emails των γονέων). Σε σχέση με τη σύγχρονη εξ 
αποστάσεως μέσω webex δεν έγινε ακριβώς διδασκαλία του συγκεκριμένου 
υλικού και σχεδίου μαθήματος, αλλά έγινε σύντομη παρουσίασή του και ε-
νημέρωση για τους χώρους που αυτό έχει αναρτηθεί. 

 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: Σύνδεση διδακτικών 
αντικειμένων Θεατρικής Αγωγής – Εικαστικών –Γλώσσας –Πληροφορι-
κής 

 
ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Α΄-B΄-Γ΄ 
Τάξη Δημοτικού (και προαιρετικά Νηπιαγωγείο) 
 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 Διδακτικές ώρες (2 x 45΄) 
 
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ Α.Π.Σ. ΚΑΙ ΤΟ Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

Το συγκεκριμένο σενάριο εφαρμόζει τα κριτήρια της ερευνητικής - ενερ-
γητικής προσέγγισης, καθώς και το κριτήριο της διαθεματικής προσέγγισης 
της γνώσης. Αναλυτικότερα για τις τάξεις Α΄-Β΄ Δημοτικού, αξιοποιεί τα βα-
σικά εργαλεία για το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής 
όπως: Πρώτα στοιχεία του δραµατικού διαλόγου, 
Καλλιέργεια αισθητικής έκφρασης και δηµιουργίας 
πολλαπλής φύσης καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων: ά-
µεση αισθητική εµπειρία, επαφή µε όλες τις τέχνες, 
γνωριµία µε θεατρική παραγωγή (Κουκλοθέατρο, 
Καραγκιόζης κ.ά.). Και εμπίπτει στο γενικότερο 
πλαίσιο όσον αφορά τις Μορφές δραματικής έκφρα-
σης, το Δραματικό κείμενο - Θεατρική Παράσταση, 
τα Είδη και μορφές παραστατικών τεχνών. 
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Παράλληλα, επιδιώκει να εξερευνήσει θεματικά πεδία σχετικά με «Συλ-
λογικότητα, Συνεργασία, Χώρο, Κίνηση, Επικοινωνία, Αλληλεπίδραση, 
Μορφή, Οργάνωση, Πολιτισµό, Παράδοση, Χρόνο, Μεταβολή, Εξέλιξη, Ο-
µοιότητα-∆ιαφορά» σύμφωνα με τους σκοπούς, τους άξονες, τους γενικούς 
στόχους και τις θεμελιώδεις έννοιες της διαθεματικής προσέγγισης για τη δι-
δασκαλία του Θεάτρου όπως ορίζονται στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 
Προγράμματος Σπουδών και Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Θεάτρου (Ιν-
στιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 2020-21). 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Ο εκπαιδευτικός είτε στην τάξη του σχολείου (δια ζώσης διδασκαλία) είτε 
στην ηλεκτρονική τάξη (εξ αποστάσεως εκπαίδευση) οργανώνει και καθοδη-
γεί τους μαθητές στην αναζήτηση των ζητούμενων στοιχείων, αφού πρώτα 
τους ενημερώσει και διευκρινίσει τα σχετικά. Ενθαρρύνει την ανάπτυξη πρω-
τοβουλιών καλλιτεχνικής έκφρασης από τους μαθητές, δημιουργεί γενικό-
τερα κλίμα συνεργασίας και υποστηρίζει την αλληλεπίδραση και τη διάθεση 
για ανακαλυπτική μάθηση.  

Εξασφαλίζει ότι οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με τις Νέες τεχνολογίες 
και τα εν λόγω λογισμικά του διδακτικού αυτού σεναρίου. Προαπαιτούμενο 
οι βασικές γνώσεις χρήσης υπολογιστή και γνώσεις περιήγησης στο διαδί-
κτυο (από τους μαθητές). 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο οι μαθητές αναμένεται: 
 Να γνωρίσουν την τέχνη του κουκλοθέατρου και να αποκτήσουν τη χαρά 

της δημιουργίας και έκφρασης, μέσα από τη διαδικασία εμψύχωσης ενός 
χαρακτήρα. 

 Να παρατηρήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κατασκευής κάθε κού-
κλας. 

 Να αναγνωρίζουν τα διαφορετικά είδη κούκλας και να τα ταξινομούν. 
 Να εξοικειωθούν με την έννοια του ζωντανέματος και κίνησης της κού-

κλας. 
 Να ενεργοποιηθούν ως θεατές και να εκφράζουν την άποψή τους ανα-

πτύσσοντας έτσι κριτική σκέψη και επιχειρηματολογία. 
 Να ψυχαγωγηθούν και να ευαισθητοποιηθούν στα διάφορα διδακτικά μη-

νύματα του κουκλοθέατρου. 
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 Να καλλιεργήσουν δεξιότητες καλλιτεχνικής έκφρασης αλλά και δεξιότη-
τες αφήγησης μιας ιστορίας με πολυμεσικό τρόπο και να αντιληφθούν την 
αναγκαιότητα του παιχνιδιού μέσα από την τέχνη του θεάτρου. 

 Να υιοθετήσουν αξίες, υγιείς στάσεις και συμπεριφορές απέναντι στον άν-
θρωπο και τη ζωή (δημιουργία περιβαλλοντικής, κοινωνικο-πολιτιστικής 
συνείδησης). 

Β. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών οι μαθητές αναμένεται: 
 να εξοικειωθούν με τη χρήση του διαδικτύου ως περιβάλλοντος μάθησης. 
 να ενισχύσουν τη δημιουργικότητά τους μέσω της χρήσης εφαρμογών. 
 Να έρθουν σε επαφή με το Φωτόδεντρο, το Thinglink (διαδραστική α-

φίσα), το gοοgleform (ερωτηματολόγια). 
Γ. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία οι μαθητές αναμένεται: 
 να εξοικειωθούν με τη διερευνητική μάθηση και να δραστηριοποιηθούν 

σε αυτήν (αξιοποιώντας και την επιλογή υλικού που προσφέρει το διαδί-
κτυο). 

 να εργαστούν στο πνεύμα της διαθεματικότητας μέσα από τη σύνδεση των 
γνωστικών αντικειμένων. 
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
Προσεγγίζεται η ολιστική διάσταση του γνωστικού αντικειμένου στο 

πλαίσιο της διαθεματικότητας, η δημιουργικότητα μαθητή με την ταυτό-
χρονη ανάπτυξη περαιτέρω κινήτρων και τόνωση της αυτοεκτίμησής του. 

 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Πρόκειται για την κατευθυνόμενη διερεύνηση (που μπορεί να συνδυαστεί 
με άλλα διδακτικά αντικείμενα), ώστε το μάθημα να καταστεί πιο ελκυστικό 
μέσα από μια βιωματική - αλληλεπιδραστική, εν πολλοίς αυτοκατευθυνό-
μενη και ανακαλυπτική διαδικασία μάθησης (ΙΤΥΕ “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ”, 2019). 
Μάλιστα, σε περίπτωση εφαρμογής του μέσα στην τάξη (δια ζώσης) η προ-
σέγγιση που προτείνεται να ακολουθηθεί είναι η ομαδο-συνεργατική διδα-
σκαλία, η οποία αποτελεί ιδανικό πλαίσιο για τις δραστηριότητες της Αισθη-
τικής Αγωγής. Πόσο μάλλον που σε αυτό το ομαδοσυνεργατικό μοντέλο δι-
δασκαλίας ανήκει και η Μέθοδος Project. 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΠΕ 
Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο αξιοποιούνται θεατρικές δρα-

στηριότητες σε συνδυασμό με εικαστικές δημιουργίες στο πλαίσιο της διαθε-
ματικής προσέγγισης της γνώσης. Δεδομένου ότι η χρήση πλέον της τεχνο-
λογίας στα μαθήματα των Τεχνών θεωρείται ως ένα από τα δομικά στοιχεία 
της καλλιτεχνικής διαδικασίας, το μάθημα τέχνης γίνεται πιο ενδιαφέρον και 
δημιουργικό. Η αλληλεπίδραση και η ενθάρρυνση της γνώσης προάγονται 
μέσα από τις ποικίλες εκπαιδευτικές εφαρμογές πολυμέσων, ψηφιακών ερ-
γαλείων και διαδραστικών περιβαλλόντων. 

Μέσω των ΤΠΕ ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να εγείρει το ενδια-
φέρον των μαθητών και να τους παρακινήσει να καλλιεργήσουν την κριτική 
τους ικανότητα και τη δημιουργικότητά τους σε μια αμφίδρομη σχέση αλλη-
λεπίδρασης μαθητή – λογισμικού. Σε περίπτωση που εφαρμοστεί μέσα στην 
τάξη (δια ζώσης) οι δραστηριότητες αξιοποίησης εφαρμογών και εκπαιδευ-
τικών λογισμικών των ΤΠΕ πραγματοποιούνται σε ένα ομαδοσυνεργατικό 
πλαίσιο διδασκαλίας (ομαδοσυνεργατική διερευνητική μάθηση) και το τε-
λικό προϊόν είναι αποτέλεσμα τόσο προσωπικής όσο και συλλογικής προ-
σπάθειας. 

 
ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 
Α. 1η διδακτική ώρα 

Αφού, αρχικά διαβάσουν οι μαθητές ένα μικρό μέρος του κειμένου για το 
κουκλοθέατρο, παρακολουθούν το βίντεο παρουσίασης «Μαθαίνω τις κού-
κλες του κουκλοθεάτρου» (σχεδιασμένο από τον εκπαιδευτικό Γ. Λυμπέρη) 
όπου παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικές με τα είδη κούκλας στο Κουκλο-
θέατρο, την ονομασία και τον τρόπο κατασκευής τους, το ζωντάνεμα (εμψύ-
χωση) και τον χειρισμό κίνησής τους. Στόχος είναι μέσα από την παρατήρηση 
να εντοπιστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είδους κάθε κούκλας [διάρ-
κεια: 5΄ + 10΄]. 

Για να εμπεδώσει ο κάθε μαθητής τις παραπάνω γνώσεις και για να γίνει 
αντιληπτό κατά πόσο τις κατανόησε, γίνεται παιγνιώδης εφαρμογή αυτών 
μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες παζλ (με δυνατότητα επιλογής αριθ-
μού κομματιών ως προς τον βαθμό δυσκολίας, από την online εφαρμογή 
jigsaw puzzles) και κουίζ παιχνίδι τύπου ‘λεξο-κρεμάλας’, από την online 
εφαρμογή LearningApps.org) με θέμα το κουκλοθέατρο. Οι μαθητές εξοι-
κειώνονται με το σύνολο των εννοιών και τα είδη-τύπους κούκλας όπως γα-
ντόκουκλα, muppet, μαρότα, δακτυλόκουκλα, μαριονέτα και επίπεδη 
κούκλα (δισδιάστατη, τύπου θεάτρου σκιών)[διάρκεια: 20΄]. 
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Τέλος, ο μαθητής μπορεί να σκεφτεί και να απαντήσει στην ερώτηση ποιο 
ή ποια από αυτά τα είδη κούκλας έχει δει ή και παίξει, όπως και αν έχει κά-
ποια ιδιαίτερη προτίμηση σε κάποιο από αυτά και για ποιο λόγο. Την αποτύ-
πωση της σκέψης τους μπορεί να την γράψει ή να την πει προφορικά (στη δια 
ζώσης διδασκαλία), αλλιώς να την γράψει ή να την ηχογραφήσει (στην εξ 
αποστάσεως)[διάρκεια: 10΄]. 

Τα αποτελέσματα της κάθε δραστηριότητας παρουσιάζονται στην εκπαι-
δευτικό. 

 
Β. 2η διδακτική ώρα 

Τώρα πια οι μαθητές έρχονται βιωματικά σε επαφή με την τέχνη και τη 
μαγεία του κουκλοθεάτρου, ταυτιζόμενοι και οι ίδιοι μέσα από το ζωντάνεμα 
των κούκλων, κατά τη διάρκεια παρακολούθησης σχετικών αποσπασμάτων 
βίντεο από παραστάσεις. Παραστάσεις κούκλας που καλύπτουν την τεχνική 
κάθε είδους κούκλας: Βλέπουν τις γαντόκουκλες να μοιράζονται σημαντικά 
διδακτικά μηνύματα για τη διατροφή σε εκπαιδευτικό απόσπασμα (βίντεο της 
ΕΤ1), βλέπουν τις μαρότες να δρουν στην παράσταση ενός λαϊκού παραμυ-
θιού με εξαιρετική ακρίβεια (λόγω του μηχανισμού τους στο Εργαστήρι Μαί-
ρηΒη)2 -ή εναλλακτικά βλέπουν muppet μαζί με μαρότες σε ένα άλλο από-
σπασμα παράστασης (από το Κου-Κλο Θέατρο Κρήτης)3. Βλέπουν μαριονέ-
τες να χορεύουν σε στιγμιότυπο παράστασης δρόμου στο Veria Puppet 
Festival 2019 (αρχείο της δημιουργού του εν λόγω σεναρίου) και νιώθουν 
τον κινητικό ρυθμό τους. Και τέλος, παρακολουθούν μαθητές, και μάλιστα 
κωφούς, να ζωντανεύουν σαν μαριονέτες και να κάνουν χρήση όλου του α-
ντίστοιχου κινησιολογικού κώδικα και της σημειολογίας του σώματός τους 
στη «Μαθητική θεατρική παράσταση ‘Μαριονέτες’» (από υλικό του Φωτό-
δεντρου)4[διάρκεια: 20΄]. 

Μετά την εξοικείωσή τους με τα παραπάνω, οι μαθητές οδηγούνται στην 
διαδραστική ανοιχτή άσκηση «Φτιάχνοντας μια παράσταση Κουκλοθεά-
τρου» (εκπαιδευτικό υλικό Φωτόδεντρου)5 που τους δίνει τη δυνατότητα αρ-
χικά να αναγνωρίσουν και να αντιστοιχίσουν τις εικονιζόμενες κούκλες στις 

 
2. Παράσταση κουκλοθεάτρου «Ο μισοκοκκοράκος» από Εργαστήρι ΜαίρηΒη με τε-

χνική ‘μαρότες’. 
3. Παράσταση κουκλοθεάτρου «Ο Ψαροτρομάρας» με τεχνική ‘μαρότες’ και ‘muppet’. 
4. Θεατρική παράσταση μαθητών του Ειδικού Γυμνασίου-Λυκείου ΕΑΕ Κωφών & Βα-

ρήκοων Θεσσαλονίκης (2006). [όπως αναφέρεται στο Φωτόδεντρο] 
5. Άσκηση και ανοιχτή διαδραστική δραστηριότητα, για την αναγνώριση διαφορετικών 

ειδών κούκλας και τη δημιουργία μιας κουκλοθεατρικής παράστασης. Κύριους στόχους του 
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διάφορες κατηγορίες ειδών και έπειτα να συνθέσουν οι ίδιοι και να δημιουρ-
γήσουν τις σκηνές και τους διαλόγους των προσώπων μιας ψηφιακής παρά-
στασης Κουκλοθεάτρου. Διαθεματικά με το μάθημα των Εικαστικών, της 
Γλώσσας και των ΤΠΕ, επιτυγχάνεται ο στόχος να βιώσουν τη διαδραστική 
εμπειρία σύνθεσης μιας κουκλοθεατρικής παράστασης. Το αποτέλεσμα αυ-
τής κοινοποιείται στην εκπαιδευτικό ή και στους υπόλοιπους συμμαθητές 
[διάρκεια: 15΄]. 

Τέλος, απαντούν σε ερωτηματολόγιο σχετικών ερωτήσεων με το θέμα, 
των οποίων τις απαντήσεις υποβάλλουν στην εκπαιδευτικό μέσω της εφαρ-
μογής googleform. 

Έτσι γίνεται αξιολόγηση της δουλειάς των μαθητών πάνω στη θεματική 
του Κουκλοθεάτρου μέσα στην τάξη ή στην ηλεκτρονική τάξη (αν πρόκειται 
για εξ’ αποστάσεως εφαρμογή του εκπαιδευτικού σεναρίου σε σχολική πλατ-
φόρμα) από την εκπαιδευτικό, ενώ δίνεται η δυνατότητα σε εκπαιδευτικό και 
μαθητές να σχολιάσουν εποικοδομητικά τις εργασίες τους [διάρκεια: 10΄]. 

Σχετικά με το ‘περιβάλλον εργασίας του μαθητή’ δίνονται τα αντίστοιχα 
links για τις δημιουργημένες διαδραστικές αφίσες της ψηφιακής εφαρμογής 
Thinglink με το σύνολο των αναρτημένων δραστηριοτήτων σε αυτές (αντί-
στοιχες των φύλλων εργασίας) τόσο για τη 1η διδακτική ώρα όσο και για τη 
2η διδακτική ώρα. 

Διαδραστικές αφίσες της ψηφιακής εφαρμογής Thinglink 

 
μαθησιακού αντικειμένου αποτελούν αφενός η αναγνώριση των διαφορετικών ειδών κού-
κλας και αφετέρου η δημιουργία μιας παράστασης κουκλοθέατρου. Το μαθησιακό αντικεί-
μενο δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να γνωρίσουν τα διαφορετικά είδη κούκλας (μαριο-
νέτες, μαρότες, δακτυλόκουκλες, γαντόκουκλες) και να βιώσουν τη διαδραστική εμπειρία 
σύνθεσης μιας κουκλοθεατρικής παράστασης [όπως αναφέρεται στο Φωτόδεντρο]. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σεναρίου οι μαθητές πρόκειται να αξιο-

λογηθούν με α) συμπλήρωση των διαδραστικών εργασιών β) κατάθεση εποι-
κοδομητικών σχολιασμών / παρατηρήσεών τους γ) αυτοαξιολόγηση (σε επί-
πεδο δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης) και ετεροαξιολόγηση των 
ομάδων (σε επίπεδο δια ζώσης). 

Κατά την ολοκλήρωση του σεναρίου οι μαθητές αξιολογούνται με α) πα-
ρουσίαση του ψηφιακού και του γραπτού υλικού που δημιούργησαν και β) 
συμπλήρωση ψηφιακού ερωτηματολογίου από τους μαθητές, όπου αποτυπώ-
νονται οι γνώσεις που αποκόμισαν. 

Το σενάριο πρόκειται να αξιολογηθεί μέσα από την υλοποίησή του, συνε-
κτιμώντας: α) τις απαντήσεις των μαθητών στις ζητούμενες δραστηριότητες, 
β) την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και την ολοκλήρωση των δραστηριο-
τήτων σύμφωνα με αυτό, γ) τα αισθήματα ικανοποίησης των μαθητών και 
εκπαιδευτικού. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Οι περισσότεροι μαθητές της Θεατρικής Αγωγής ανταποκρίθηκαν στέλ-
νοντας υλικό και δείχνοντας ότι εργάστηκαν με ενδιαφέρον. Συμμετείχαν ε-
νεργητικά ανταποκρινόμενοι με δημιουργικότητα, συνέπεια και διάθεση. Ε-
πικοινώνησαν θετικά με την εκπαιδευτικό στέλνοντας τις εργασίες τους με 
σημαντικό υλικό για ανατροφοδότηση. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν κάνο-
ντας μάλιστα το σύνολο των δραστηριοτήτων που τους ανατέθηκαν, και χω-
ρίς ευτυχώς να προβούν σε μεμονωμένη επιλογή αυτών, όπως παρατηρήθηκε 
στη 2η διδακτική ώρα. Εντύπωση προκάλεσε ότι η πλειοψηφία αυτών αντα-
πάντησαν με άμεση αποστολή των εργασιών τους, ακόμη και την ίδια μέρα 
(ειδικά με emails). Συγκινητικό ήταν ότι κάποια από αυτά τα παιδιά οδηγή-
θηκαν και σε δικά τους έξτρα δημιουργήματα με αφορμή τη συγκεκριμένη 
θεματική. Τα επιπρόσθετα δημιουργήματά τους ήταν εμπνευσμένα από το 
συμπληρωματικό προτεινόμενο υλικό που τους πρόσθεσε η εκπαιδευτικός 
και τους παρότρυνε απλώς να δουν ή ήταν δικής τους επινόησης! Αφορούσε 
κατασκευές, βίντεο, δικές τους ζωντανές παραστάσεις… ως και αναρτήσεις 
μαθήτριας στο youtube ειδικά για το μάθημα (με πρωτοβουλία του γονέα της) 
όπως εδώ και εδώ! 

Αν η διδακτική αυτή παρέμβαση υλοποιούταν δια ζώσης μέσα στην τάξη 
θα ήταν πολύ διαφορετικά, καθώς θα ανταποκρινόταν το σύνολο των μαθη-
τών του κάθε τμήματος. Όλοι οι μαθητές θα εργάζονταν πιο συστηματικά και 
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θα ωφελούνταν από τις κατευθύνσεις της εκπαιδευτικού. Θα γίνονταν άμεσοι 
κοινωνοί τόσο του πληροφοριακού υλικού όσο και των ψηφιακών εφαρμο-
γών. Στη μη ενεργητική συμμετοχή των άλλων μαθητών στην εξ’ αποστά-
σεως εκπαίδευση εικάζεται ότι έπαιξαν αρνητικό ρόλο αρκετοί παράγοντες, 
όπως η έλλειψη τεχνικών γνώσεων ή ενδιαφέροντος, η απουσία ηλεκτρονι-
κής υποδομής, το οικογενειακό περιβάλλον, η απουσία παρότρυνσης από 
τους κηδεμόνες τους, η μη εξοικείωση χρήσης ιδιαίτερων ψηφιακών μέσων 
στα μαθήματα. 

Η σκέψη και επιλογή της ανάρτησης και διαμοιρασμού του μαθήματος 
μέσω της «έξυπνης» και καινοτόμου διαδραστικής αφίσας (που δημιουργή-
θηκε με την εφαρμογή “Thinkling”) είχε ως αποτέλεσμα ένα ιδιαίτερα λει-
τουργικό, εύχρηστο και καλαίσθητο περιβάλλον εργασίας για τους μαθητές. 
Ένα υψηλού επιπέδου -τεχνικά και καλλιτεχνικά- πεδίο γνώσεων, εμπλουτι-
σμένο με ψηφιακή διάδραση και χρήση των ΤΠΕ. Ήταν εν τέλει αυτή η δυ-
ναμική της σχεδίασης του περιβάλλοντος και η άρτια δομή οργάνωσής του 
που ενέπνεε τον μαθητή, ακόμη και τον μικρότερο, να το ανακαλύψει. Αλλά 
και κάποιους μαθητές της Γ΄ και Δ΄ τάξης ενέπνευσε, καθώς ανταποκρίθηκαν 
θετικά, ενασχολούμενοι κι αυτοί και στέλνοντας τις εργασίες τους. 

Ως εργαλεία για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν η παρα-
τήρηση, καταγραφή (σημειώσεις εκπαιδευτικού), η αξιολόγηση εργασιών 
(καταθέσεις μαθητών από δραστηριότητες, απαντήσεις ερωτηματολογίων 
και γραπτές εργασίες με συμπληρωμένα φύλλα εργασίας). Ως υλικό ανατρο-
φοδότησης σημαντική υπήρξε γενικότερα η διερεύνηση της ανταπόκρισης 
των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία που εφαρμόστηκε στο σύνολό της, 
ώστε να αξιοποιηθεί για την τεκμηρίωση των τελικών συμπερασμάτων. Α-
νοίξτε εδώ για το Υλικό τεκμηρίωσης εφαρμογής του Εκπαιδευτικού Σενα-
ρίου 'Κουκλο-θεατρο-παίζοντας... ψηφιακά!' σε μία ενδεικτική παρουσίαση 
επιλογής του άφθονου αλλά σημαντικού υλικού. 

Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και ο αναστοχασμός παρόμοιων διδακτικών 
παρεμβάσεων ωφελεί τον εκάστοτε εκπαιδευτικό, καθώς τον φέρνει σε ε-
παφή με νέες γνώσεις και μαθησιακές εμπειρίες. Με ψηφιακές εφαρμογές και 
εργαλεία που στην ολοκληρωμένη τους λειτουργική μορφή ικανοποιούν ά-
κρως με το αποτέλεσμά τους, δικαιώνοντας την όποια αρχική δυσκολία και 
κόπωση εργασίας. Και τελικά μέσα από την εφαρμογή τους στην εξ’ αποστά-
σεως εκπαίδευση (σχολική πλατφόρμα e-class και webex) αποκτάει κανείς 
και μία άλλη οπτική στη διάσταση μιας ηλεκτρονικής τάξης και ενός «ψη-
φιακά» βιωμένου μαθήματος. 
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Μεταβείτε εδώ για την παρουσίαση σε PowerPoint και Sway του παρα-

πάνω κειμένου (μαζί με μέρος του υλικού τεκμηρίωσης). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕ-
ΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Ο εκπαιδευτικός είτε στην τάξη του σχολείου (δια ζώσης διδασκαλία) είτε 
στην ηλεκτρονική τάξη (εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση) οργανώνει και καθο-
δηγεί τους μαθητές στην αναζήτηση των ζητούμενων στοιχείων, αφού πρώτα 
τους ενημερώσει και διευκρινίσει τα σχετικά. Ενθαρρύνει την ανάπτυξη πρω-
τοβουλιών καλλιτεχνικής έκφρασης από τους μαθητές, δημιουργεί γενικό-
τερα κλίμα συνεργασίας και υποστηρίζει την αλληλεπίδραση και τη διάθεση 
για ανακαλυπτική μάθηση.  

Εξασφαλίζει ότι οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με τις Νέες τεχνολογίες 
και τα εν λόγω λογισμικά του διδακτικού αυτού σεναρίου. 
 
ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

Βασικές γνώσεις χρήσης υπολογιστή και γνώσεις περιήγησης στο διαδί-
κτυο (από τους μαθητές). 

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

Στη δια ζώσης διδασκαλία η υποδομή του σχολείου να προσφέρεται για 
την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Συγκεκριμένα να υπάρχει επαρκής 
αριθμός Η/Υ. Επίσης απαραίτητη είναι η ύπαρξη βιντεοπροβολέα-projector 
και αναγκαία η δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο. Στην εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση ο μαθητής να διαθέτει υπολογιστή με δυνατότητα σύνδεσης στο 
διαδίκτυο. 

 
ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Είτε στην τάξη του σχολείου, συγκεκριμένα στην Αίθουσα Διδασκαλίας 
και στο Εργαστήρι Πληροφορικής (διαζώσης διδασκαλία) είτε στην ηλεκτρο-
νική τάξη σε αντίστοιχη σχολική πλατφόρμα (εξ αποστάσεως εκπαίδευση). 
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ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
Προτείνονται ενδεικτικά κάποιες συμπλη-

ρωματικές δραστηριότητες προς επέκταση του 
εκπαιδευτικού σεναρίου, υπηρετώντας την 
προοπτική το σενάριο να μπορεί να εξελίσσε-
ται ή καλύτερα να εμπλουτίζεται με τη μορφή 
έργου σε εξέλιξη. Η συνθήκη αυτή οδηγεί τον 
εκπαιδευτικό -πέρα από την εφαρμογή του 
προγράμματος σπουδών- σε έναν ‘αυτοσχεδιασμό’ πειθαρχημένο μεν ευαί-
σθητο δε που ενθαρρύνει την πρακτική διερεύνηση και δραστηριότητα, την 
ανεστραμμένη τάξη και την πρωτότυπη δημιουργική δουλειά. 

Η θεματική της Κούκλας -που σχετίζεται και με θεματικές όπως το Παι-
χνίδι, την Κίνηση, το Ζωντάνεμα (Εμψύχωση) και την Ταύτιση- μπορεί να 
ενισχυθεί και με άλλες δραστηριότητες. Ως περαιτέρω δράσεις επέκτασης 
προτείνονται οι εξής: 
 Ιστορική εξέλιξη του κουκλοθέατρου συμπεριλαμβάνοντας και σύγκριση 

των κουκλοπαικτών παλιάς και σύγχρονης εποχής. 
 Έρευνα, συγκέντρωση υλικού από: βιβλιοθήκες, πολιτιστικούς φορείς, 

διαδίκτυο, κείμενα από τα σχολικά βιβλία, φωτογραφίες με διάφορες κού-
κλες, φωτογραφίες από παραστάσεις, βίντεο με παραστάσεις κ.ά. 

 Κατασκευές κούκλας (γαντόκουκλες, δακτυλόκουκλες, μαρότ, μαριονέ-
τες, γιγαντόκουκλες, επίπεδες φιγούρες, κ.ά.) και σκηνής κουκλοθέατρου 
με απλά υλικά από τους μαθητές. Ιδέες μπορούν να αντληθούν π.χ. και 
από εδώ ή εδώ. 

 Δημιουργία έκθεσης με κούκλες. 
 Παρακολούθηση μιας παράστασης κουκλοθέατρου και συνέντευξη με τον 

κουκλοπαίκτη, συζήτηση μετά την παράσταση. 
 Συγγραφή ενός διαλόγου από τους μαθητές για τη δική τους παράσταση 

κουκλοθέατρου. 
 Κουκλοθεατρική παράσταση από τους μαθητές με τη χρήση μουσικής ε-

πένδυσης και σκηνικών (σε διαθεματικότητα με μάθημα Μουσικής και 
Εικαστικών). 
Με τις παραπάνω δράσεις λοιπόν δίνεται η παιδαγωγική δυνατότητα 

στους μαθητές -μεταξύ άλλων- να κατασκευάσουν αυτοσχέδιες κούκλες, να 
επινοήσουν μικρές ιστορίες, να επικοινωνήσουν (και - αν αφορά τη δια ζώσης 
διδασκαλία - να συνεργαστούν αναλαμβάνοντας αρμοδιότητες και πρωτο-
βουλίες).  
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Μέσα από τις εικαστικές δραστηριότητες που ακολουθούν, εκφράζουν δη-
μιουργικά τα όσα παρατήρησαν, μαθαίνοντας παράλληλα τεχνικές και μέσα 
καλλιτεχνικής δημιουργίας. Μέσα από τη θεατρική παρουσίαση ενός έργου 
κουκλοθέατρου καλλιεργούν τον προφορικό τους λόγο και παράλληλα προ-
βάλλουν τον εσωτερικό τους κόσμο, δίνοντας την ευκαιρία στον εκπαιδευ-
τικό να κατανοήσει τους προβληματισμούς και τις ανάγκες τους. Η σύνθεση 
των διαφορετικών μέσων, όπως μουσική, οπτικά υλικά, χρώματα, κίνηση, α-
ναπτύσσει τη συνθετική σκέψη και απελευθερώνει τη φαντασία. Όλα αυτά 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και συνάμα καλλιεργούν 
γνωστικές και καλλιτεχνικές δεξιότητες. 

 
*Σε σχέση με τις δραστηριότητες της 2ης διδακτικής ώρας του προτεινόμενου 

σεναρίου και συγκεκριμένα με την παρακολούθηση σχετικών αποσπασμάτων βίντεο 
από τις παραστάσεις κούκλας, παρατίθενται περισσότερες πληροφορίες σε υποση-
μείωση όσον αφορά τις μαρότες6 από το Εργαστήρι ΜαίρηΒη, τις muppet7 από το 
Κου-Κλο-Θέατρο Κρήτης, τις μαριονέτες8 από τους μαθητές. 

 
  

 
6. Παράσταση κουκλοθεάτρου «Ο μισοκοκκοράκος» από το Εργαστήρι ΜαίρηΒη με την 

τεχνική ‘μαρότες’, ένα είδος κούκλας με εξαιρετική κίνηση και ζωντάνια. Η κάθε κούκλα 
είναι μοναδική, έχει πρόσωπο γλυπτό από ξυλοπολτό και τα άκρα είναι ξυλόγλυπτα. Οι κου-
κλοπαίκτες χειρίζονται την κούκλα με μηχανισμό που βρίσκεται στο εσωτερικό του σώματός 
της και τα άκρα με συρμάτινα μπαστουνάκια, εξασφαλίζοντας έτσι με εξαιρετική ακρίβεια 
την απόδοση των κινήσεων του κάθε χαρακτήρα. Η ιστορία «ο μισοκοκοράκος» ανήκει στην 
κατηγορία των λαϊκών αμοραλιστικών παραμυθιών. Το θέμα σ’ αυτά τα παραμύθια δεν είναι 
η ηθική, αλλά να δώσουν στο παιδί την ελπίδα και τη διαβεβαίωση ότι ακόμα και ο πιο 
ασήμαντος και ταπεινός μπορεί να πετύχει στη ζωή. 

[Κουκλοπαίκτες: Μιρέλα Κατσά, Μαιρηβή Γεωργιάδου, Φίλιππος Φέρτης. Σκηνοθεσία, 
σκηνογραφία: Μαιρηβή Γεωργιάδου]. 

7. Παράσταση κουκλοθεάτρου «Ο Ψαροτρομάρας» από το Κου-Κλο Θέατρο Κρήτης 
με την τεχνική με ‘μαρότες’ και ‘muppet’. 

8. Θεατρική παράσταση μαθητών του Ειδικού Γυμνασίου-Λυκείου ΕΑΕ Κωφών &Βα-
ρήκοων Θεσσαλονίκης, από το Θέατρο Άνετον, τον Μάρτιο του 2006. Χάρη στις μοναδικές 
ερμηνείες των μαθητών, οι οποίοι ...τα λένε όλα χωρίς λόγια, "οι Μαριονέτες" είναι μια αυ-
θεντική θεατρική πράξη που έχει να μας διδάξει όλους από κάτι. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως θέμα για μαθητική εργασία, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προβολή μέσα στην τάξη 
με σκοπό τον προβληματισμό πάνω στα θέματα που θίγει το θεατρικό έργο ως προς τους 
διαχρονικούς κοινωνικούς προβληματισμούς που έχουν να κάνουν με το παιχνίδι, τις ανθρώ-
πινες σχέσεις, τον έλεγχο αλλά και την άσκηση εξουσίας[όπως αναφέρεται στο Φωτόδε-
ντρο]. 





151 

ΓΡΑΨΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙ: 
ΕΜΠΛΟΥΤΙΖΟΝΤΑΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟ ΘΕΣΜΟ 

ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΕΝΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ 6ο Δ.Σ ΝΑ-

ΟΥΣΑΣ 
 

Τσάντζου Ελένη1, Λαφάρα Αναστασία2  
1ΠΕ70, tsantzou@hotmail.gr 

  2ΠΕ70, analafara@gmail.com 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η εργασία εστιάζει στον σχεδιασμό εξ αποστάσεως μαθημάτων που προωθούν τη δη-
μιουργική γραφή με την αξιοποίηση της ψηφιακής σχολικής βιβλιοθήκης. Με την α-
ξιοποίηση των καρτελών δημιουργικής γραφής του Προπ και της Γραμματικής της 
Φαντασίας του Τζάνι Ροντάρι δίνονται ευκαιρίες στους/στις μαθητές/τριες να δη-
μιουργήσουν τα δικά τους παραμύθια, να προβληματιστούν δημιουργικά, να εκφρά-
σουν συναισθήματα και προβληματισμούς, να αλληλεπιδράσουν με τον κόσμο γύρω 
τους. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ψηφιακή σχολική βιβλιοθήκη, δημιουργική γραφή, Ροντάρι 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα τελευταία χρόνια, μέσα από την αναμόρφωση των ΔΕΠΣ και ΑΠΣ, η 
διδασκαλία της Λογοτεχνίας στο σχολείο εστιάζει στην ανάδειξη της ανά-
γνωσης ως απόλαυσης με στόχο την ανάπτυξη της φαντασίας και την πολιτι-
σμική καλλιέργεια του ατόμου που διαβάζει. Η Φιλαναγνωσία σε συνδυασμό 
με την Δημιουργική Γραφή με τις ιδιαίτερες διδακτικές τους τεχνικές και πα-
ρεμβάσεις αποτέλεσαν τους βασικούς πυλώνες στη διδασκαλία της Λογοτε-
χνίας (Κωτόπουλος,2013). Προγράμματα φιλαναγνωσίας που υλοποιούνται 
στην σχολική τάξη, έχουν σκοπό την καλλιέργεια της αναγνωστικής απόλαυ-
σης, την άσκηση της δεξιότητας προσεκτικής ακρόασης και αναδιήγησης ι-
στοριών, συναισθημάτων ή καταστάσεων.  

Ο/Η εκπαιδευτικός μέσα από την προσπάθεια οργάνωσης βιβλιοθήκης σε 
επίπεδο τάξης-σχολείου και μέσα από την συνεργασία με μεγαλύτερες βι-
βλιοθήκες λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος συνεργασίας σχολείου, οικογέ-
νειας και ευρύτερης κοινότητας, μέσα από δράσεις ανάπτυξης της φιλανα-
γνωσίας δομώντας engaged readers (Baker κ.ά., 2000; Γαβριηλίδου, 2013. 
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Κατσίκη-Γκίβαλου, 2013. Παπαδάτος, 2009). Παράλληλα, η σύσταση σχο-
λικών και δημοτικών βιβλιοθηκών μπορεί να λειτουργήσει ενισχυτικά στην 
ανάδειξη της πολλαπλότητας του βιβλίου ως οντότητας που συντροφεύει, 
προβληματίζει και διασκεδάζει (Κοντολέων, 2019).  

 
ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ 

Το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το Δημοτικό Σχολείο (2011), 
προτείνει τη θεσμοποίηση εργαστηρίων δημιουργικής γραφής στο χώρο του 
σχολείου, στην τάξη ή στη σχολική βιβλιοθήκη. Η Δημιουργική Γραφή ως 
ένα αυτόνομο σύνολο γνώσεων και εκπαιδευτικών τεχνικών έχει έναν κοινω-
νικό και ίσως ψυχοθεραπευτικό ρόλο, προσφέροντας στο άτομο μια εσωτε-
ρική απελευθέρωση, μέσα από την αυτοεπιβεβαίωση και λύτρωση (Καρακί-
τσιος, 2011, 2012, 2013). Η Δημιουργική Γραφή συνδέεται με ψυχική εκτό-
νωση και ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, μέσα από την «ενεργητική συμμε-
τοχή των παιδιών και απαιτεί το συντονισμό των νευροφυσιολογικών, ψυχο-
λογικών και πνευματικών διεργασιών, προσφέροντας παράλληλα απόλαυση» 
(Βακάλη, Α., κ.ά., 2013). «Μπορεί να διδαχθεί όπως κάθε τέχνη που απαιτεί 
δεξιοτεχνία και κάθε σημαντικό παιχνίδι» (Κωτόπουλος, 2013). 

Σύμφωνα με τον Ροντάρι, δάσκαλο και πολυβραβευμένο συγγραφέα παι-
δικής λογοτεχνίας (1985) η σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να έχει 
ως στόχο να διαμορφώνει τις συνθήκες εκείνες, που θα ωθούν τα παιδιά στην 
ελεύθερη έκφραση, αναπτύσσοντας τη δημιουργικότητά τους, απελευθερώ-
νοντας τη φαντασία τους και συγκροτώντας μια πολιτισμική ταυτότητα, τε-
λείως απαλλαγμένη από αυτοματοποιημένες πρακτικές, με απώτερο σκοπό 
τον κοινωνικά και περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένο πολίτη του αύριο. Και 
σχολιάζει περί δημιουργικότητας (2003): «Δημιουργικό είναι ένα μυαλό που 
πάντα δουλεύει, που πάντα ρωτάει, που ανακαλύπτει προβλήματα εκεί όπου 
οι άλλοι βρίσκουν ικανοποιητικές απαντήσεις, που νιώθει άνετα σε ρευστές 
καταστάσεις, που διαθέτει κρίση αυτόνομη και ανεξάρτητη, που αρνείται το 
τυποποιημένο, που καταπιάνεται απ’ την αρχή με τα πράγματα και τις έν-
νοιες, χωρίς να εμποδίζεται από κομφορμισμούς».  

 
ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙ 

Η λέξη παραμύθι προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη «παραμύ-
θιον», που σημαίνει «παρηγοριά, ανακούφιση, ενθάρρυνση και αργότερα έ-
λαβε και τη σημασία της φανταστικής ιστορίας, η οποία αποσκοπούσε στο 
ίδιο αποτέλεσμα» (Μαλαφάντης, 2011). Τα παιδιά μέσα από τα παραμύθια 
κινητοποιούν τη φαντασία τους, κατανοούν και εξοικειώνονται με σύνθετα 
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και πολύπλοκα θέματα, όπως φιλία, οικογένεια, αποχωρισμός, θάνατος 
(Cassar, 2000; Fleer & Hammer, 2013). Έρχονται σε επαφή μέσα από διαδι-
κασίες ταύτισης με τους ήρωες των παραμυθιών, με συναισθήματα και χαρα-
κτήρες, που καλλιεργούν την συναισθηματική τους ανάπτυξη, κατακτώντας 
έτσι τη συναισθηματική τους αυτορρύθμιση (Blake & Maiese, 2008; Cassar, 
2000; Fleer & Hammer, 2013) και μεταβαίνουν από την σφαίρα της φαντα-
σίας στις «πραγματικότητες» της ζωής (Cassar, 2000; Fleer & Hammer, 
2013). 

 
ΠΡΟΠ ΚΑΙ ΡΟΝΤΑΡΙ 

Στο βιβλίο «Μορφολογία των λαϊκών παραμυθιών» του Ρώσου θεωρητι-
κού και μελετητή Βλαντιμίρ Προπ, αναφέρονται για πρώτη φορά 31 κοινές 
σε όλα τα παραμύθια «λειτουργίες». Ο Ροντάρι, περιόρισε τις «λειτουργίες» 
αυτές σε 20 και πρότεινε τη δημιουργία μιας τράπουλας με θεματικές καρτέ-
λες «λειτουργιών». Οι «λειτουργίες» της τράπουλας - Απαγόρευση, Παρά-
βαση, Βλάβη, Αγώνας, Νίκη, Επιστροφή, Τιμωρία του Aνταγωνιστή, Γά-
μος… κ.ά. – μοιάζουν σύμφωνα με το Ροντάρι με τις νότες της μουσικής. Και 
όπως οι νότες δημιουργούν αναρίθμητες μελωδίες έτσι και οι καρτέλες «λει-
τουργιών» μπορούν να δημιουργήσουν αναρίθμητα παραμύθια. Στο γνωστό 
έργο του η "Γραμματική της Φαντασίας" υποστηρίζει ότι «...τη φαντασία, 
στα σχολειά, τη μεταχειρίζονται ως τα σήμερα σαν φτωχό συγγενή, ρίχνοντας 
όλο το βάρος στην προσοχή και στη μνήμη». Θαυμάζει τη θεωρία του 
Vygotsky γιατί «…έχει δυο μεγάλες αρετές: Πρώτο, περιγράφει με σαφήνεια 
και απλότητα τη φαντασία ως τρόπο ενέργειας του ανθρώπινου νου. Δεύτερο, 
αναγνωρίζει ότι όλοι οι άνθρωποι- κι όχι μόνο οι καλλιτέχνες … έχουν τάση 
προς τη δημιουργικότητα». Θεωρεί ότι «αν θέλουμε να διδάξουμε κάποιον 
να σκέφτεται, πρέπει πρώτα να τον μάθουμε να επινοεί.» Με την παραδοχή 
ότι « η φαντασία δεν είναι μια χωριστή ικανότητα του νου, αλλά ο ίδιος ο 
νους» υποστηρίζει ότι «η σκέψη σχηματίζεται ανά ζεύγη». Επινοεί λοιπόν τα 
φανταστικά διώνυμα, ζευγάρια λέξεων, ξένων μεταξύ τους, και ζητάει από 
τους μαθητές του να δημιουργήσουν ιστορίες με τις λέξεις αυτές, που ενώ 
είναι «ριγμένες η μια εναντίον της άλλης σ' έναν ουρανό που δεν έχουν ξα-
ναδεί βρίσκονται στις καλύτερες συνθήκες για να δημιουργήσουν μια ιστο-
ρία». 

Από τις καρτέλες «λειτουργιών» και τα φανταστικά διώνυμα του Ροντάρι 
είναι εμπνευσμένο το σχέδιο μαθήματος δημιουργικής γραφής, «Γράψε το 
δικό σου παραμύθι». 
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΟ-
ΛΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

Στο σχολείο μας, το 6ο Δ.Σ. Νάουσας, λειτουργεί, σε δικό της ανεξάρ-
τητο χώρο, δανειστική σχολική βιβλιοθήκη από το 2019. Λόγω όμως των ι-
διαίτερων συνθηκών της πανδημίας κατά τη σχολική χρονιά 2020 -21 και 
για να εξυπηρετηθούν με ασφάλεια τα τρέχοντα εκπαιδευτικά προγράμματα 
φιλαναγνωσίας, οργανώθηκε και λειτούργησε παράλληλα και ψηφιακή σχο-
λική βιβλιοθήκη.  

Στο εξ αποστάσεως σχέδιο μαθήματος δημιουργικής γραφής, «Φτιάξε το 
δικό σου παραμύθι», οι μαθητές/τριες της ΣΤ΄ τάξης αξιοποιώντας την ψη-
φιακή βιβλιοθήκη του σχολείου τους, αφενός ως πηγή πολυμεσικού λογοτε-
χνικού υλικού και αφετέρου ως πλατφόρμα, ανταλλαγής και παρουσίασης 
εργασιών, έγραψαν και παρουσίασαν τα δικά τους παραμύθια. 

Η «e- βιβλιοθήκη μας», που φιλοξενείται στο ΠΣΔ, στη διεύθυνση 
https://blogs.sch.gr/6dimnaousxolikibibliothiki/, προσφέρει στον αναγνώ-
στη- επισκέπτη δυνατότητες ψηφιακής περιήγησης σε σελίδες όπως: 
-ψηφιακά βιβλία (e- books) για online ανάγνωση και δυνατότητα download 
-audiobooks 
-δραστηριότητες δημιουργικής γραφής 
-αναρτήσεις μαθητικών δημιουργιών 
-μελοποιημένα ποιήματα  
-σελίδες σχετικές με τη λογοτεχνία και την τέχνη  
-κατασκευές, χειροτεχνίες και παιχνίδια 
-μαθησιακό υλικό για όλες τις τάξεις του Δημοτικού 

Στο πλαίσιο λειτουργίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης και σε εβδομαδιαία 
βάση κατά τη διάρκεια της καραντίνας οι διαχειρίστριες του ιστότοπου πρό-
τειναν βιβλία και δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης, φιλαναγνω-
σίας και δημιουργικής γραφής κατάλληλες για όλες τις τάξεις του σχολείου.  

 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 εβδομάδες σύγχρονης και 4 ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης 
 
ΤΑΞΗ: ΣΤ (21 παιδιά) 
 
ΣΤΟΧΟΙ:  

Επαφή και εξοικείωση με δραστηριότητες δημιουργικής γραφής με γνώ-
μονα την παραδοχή ότι είμαστε όλοι εν δυνάμει συγγραφείς. 

Καλλιέργεια φαντασίας και δημιουργικότητας  
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Συγγραφή φανταστικών, μη συμβατικών ιστοριών 
Καλλιέργεια κριτικής σκέψης 
Αξιοποίηση ΤΠΕ σε γνωστικές και επικοινωνιακές διαδικασίες 
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ: Γλώσσας, Μουσικής 
και Θρησκευτικών  

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

Οι δραστηριότητες του σχεδίου μαθήματος προσεγγίζουν στόχους του 
νέου Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για το Δημοτικό Σχολείο που α-
φορούν στη φιλαναγνωσία και τη δημιουργική γραφή. Η διδακτική αξιοποί-
ηση των καρτών του Προπ και του Ροντάρι στο σχέδιο μαθήματος συνδυά-
ζουν πρακτικές που σχετίζονται με ένα μεικτό μοντέλο καθοδηγούμενης, α-
νακαλυπτικής μεθόδου(Piaget) και εποικοδομητισμού (Vygotsky, Doise, 
Mugny). Η διδασκαλία του σχεδίου μαθημάτων έγινε στο σύνολό της εξ α-
ποστάσεως, συνδυάζοντας σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση. 

 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: 

Αξιοποιήθηκαν: - Κοινότητες και Ιστολόγια και Ιστότοποι του ΠΣΔ (το blog, της εκπαιδευ-
τικού, Ελένης Τσάντζου, «e-daskala mou», η ιστοσελίδα του 6ου Δ.Σ.Νά-
ουσας, το ιστολόγιο της ψηφιακής βιβλιοθήκης του 6ου Δ.Σ.Νάουσας, «e- 
βιβλιοθήκη μας») - Τηλεδιάσκεψη –webex –στο ΠΣΔ - Ομαδικά e-mails γονιών και ομάδες επικοινωνίας στο viber  - Προγράμματα Microsoft Oficce: Word, PowerPoint και Publisher. - Πλατφόρμα LIVEWORKSHEETS για τη δημιουργία διαδραστικών φύλ-
λων εργασίας.  - Φόρμες της Google για διοργάνωση Διαγωνισμού Παραμυθιού 
 

ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1ο στάδιο: 

Στην αρχή τα παιδιά, σε χρόνο που αυτά επέλεγαν, ως δημιουργική απα-
σχόληση τα Σαββατοκύριακα, μέσω της ψηφιακής βιβλιοθήκης του σχο-
λείου- διάβασαν ebooks, άκουσαν audiobooks και παρακολούθησαν ταινίες 
με παραμύθια. Αφού ολοκληρώθηκε η ανάγνωση, η ακρόαση και η παρακο-
λούθηση των παραμυθιών τα παιδιά συζήτησαν μεταξύ τους και με την εκ-
παιδευτικό για τους ήρωες, την πλοκή και τα συναισθήματά τους.  
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Στη συνέχεια η εκπ/κός παρουσίασε στην ψηφιακή τάξη τις καρτέλες και 
τις «λειτουργίες» των παραμυθιών του Προπ και του Ροντάρι και έδωσε πα-
ραδείγματα εντοπισμού των «λειτουργιών» σε γνωστά παραμύθια (λειτουρ-
γία απαγόρευσης στο παραμύθι της «Κοκκινοσκουφίτσας», της παραβίασης 
κανόνων στα «7 κατσικάκια», του κακού και ψεύτικου ήρωα στην «Ωραία 
Κοιμωμένη»). Παρακίνησε τα παιδιά να κάνουν το ίδιο. Τα παιδιά αναφέρ-
θηκαν σε «λειτουργίες» όπως ο «Γάμος» στα παραμύθια της Κοκκινοσκου-
φίτσας, της Χιονάτης, στην «Τιμωρία του κακού» λύκου κ. ά. 

 
2ο στάδιο:  

Παρουσιάστηκε συνοπτικά το έργο του Τζάνι Ροντάρι και μέσα από το 
βιβλίο του «Παραμύθια για να σπάτε κέφι», η εκπαιδευτικός εστίασε στην 
ανατρεπτική ματιά του συγγραφέα όπως π.χ. την άρνηση του να δώσει ένα 
μοναδικό τέλος στην ιστορία του, δίνοντας την ευκαιρία στον αναγνώστη να 
επιλέξει ανάμεσα σε τρεις διαφορετικούς επιλόγους, αυτόν που του δίνει 
χαρά. 

Έγινε αναφορά στα φανταστικά διώνυμα του Ροντάρι και στη «Γραμμα-
τική της Φαντασίας» , όπου τα διώνυμα λειτουργούν ως «λέξεις που δεν ε-
κλαμβάνονται με την καθημερινή τους σημασία, αλλά ελευθερωμένες … α-
ποξενωμένες, εκτός τόπου, ριγμένες η μία εναντίον της άλλης σε έναν ουρανό 
που δεν τον έχουμε ξαναδεί». Γιατί «τότε βρίσκονται στις καλύτερες συνθή-
κες για να γεννήσουν μια ιστορία.» 

Ζητήθηκε από τα παιδιά να δημιουργήσουν προφορικά τα δικά τους φα-
νταστικά διώνυμα και αλληλεπιδρώντας να πουν τις δικές τους μικρές ιστο-
ρίες.  

 
3ο στάδιο:  

Παρουσιάστηκε στην τάξη η ιστοσελίδα δημιουργικής γραφής «Ένα κεί-
μενο μια ιστορία», όπου η συγγραφέας Γιώτα Κοτσαύτη και η εικονογράφος, 
Αθηνά Πετούλη δημιούργησαν πρωτότυπες καρτέλες αναπαραγωγής παρα-
μυθιακού λόγου, βασισμένες στον Προπ και τον Ροντάρι.  

Τα παιδιά συζήτησαν παρατηρώντας τις Χριστουγεννιάτικες καρτέλες, έ-
δωσαν ονόματα στα πρόσωπα και υπόσταση στα αντικείμενα των καρτελών 
και δημιούργησαν τα πρώτα γιορτινά τους παραμύθια, μέσα από προφορική 
αλληλεπίδραση. 
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4ο στάδιο:  
Η εκπαιδευτικός παρουσίασε στα παιδιά τις δικές της καρτέλες δημιουρ-

γικής γραφής. Σ΄ αυτές ο «Άγιος Βασίλης» έκανε παρέα με δράκους, οι πο-
λικές αρκούδες με νεράιδες, οι κουραμπιέδες αποκτούσαν ανθρώπινες ιδιό-
τητες. Προέτρεψε τα παιδιά να δημιουργήσουν τα δικά τους χριστουγεννιά-
τικα παραμύθια χρησιμοποιώντας τις «λειτουργίες» του Ροντάρι. Η συγ-
γραφή και η αποστολή των παραμυθιών γινόταν online μέσω διαδραστικών 
φύλλων εργασίας, της πλατφόρμας liveworksheets. 

 
ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

 

Εικόνα 1.1: Καρτέλα δημιουργικής γραφής 1 και Καρτέλα Δημιουργικής γραφής 2 
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Εικόνα 1.2: Καρτέλα δημιουργικής γραφής 3 

Διαδραστικά φύλλα εργασίας:  
https://www.liveworksheets.com/og1457275co 
https://www.liveworksheets.com/qn1417231ri 
https://www.liveworksheets.com/la1467867zk 
https://www.liveworksheets.com/ip1467873jq 
https://www.liveworksheets.com/qn1414335xg 
 

Αρχεία PowerPoint για συμμετοχή στο διαγωνισμό παραμυθιού: 
http://blogs.sch.gr/elekyr/files/2020/12/Φτιάξε-το-δικό-σου-παραμύθι-

1.pptx 
http://blogs.sch.gr/elekyr/files/2020/12/Φτιάξε-το-δικό-σου-παραμύθι-

2.pptx 
http://blogs.sch.gr/elekyr/files/2020/12/Φτιάξε-το-δικό-σου-παραμύθι-

3.pptx 
 

1ο εξ αποστάσεως σχέδιο μαθήματος: 
https://blogs.sch.gr/elekyr/2020/12/21/deytera-21-12-2020-

christoygenniatiko- tilemathima/ 
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2ο εξ αποστάσεως σχέδιο μαθήματος: 
https://blogs.sch.gr/elekyr/2020/12/22/triti-22-12-2020-2o-
christoygenniatiko -tilemathima/ 

 
ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
 

 

Εικόνα 2.1: Τα γιορτινά παραμύθια των παιδιών 

Δημοσιευμένα τα γιορτινά παραμύθια των παιδιών:  
https://blogs.sch.gr/6dimnaousxolikibibliothiki/e-mathitikes-mas-

dimioyrgies/ 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ – ΓΙΟΡΤΙΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑ-
ΡΑΜΥΘΙΟΥ 

Τα παραμύθια παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο γιορτινού διαγωνισμού πα-
ραμυθιού. (https://blogs.sch.gr/elekyr/2020/12/30/ta-giortina-paramythia-tis-
karantinas-mas-psifiste-to-oraiotero/). Αναρτήθηκαν στις ιστοσελίδες του 
σχολείου, της εκπαιδευτικού και της σχολικής βιβλιοθήκης. Το αναγνωστικό 
κοινό ψήφισε σε φόρμα της Google το πιο «Πρωτότυπο», «Συγκινητικό», 
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«Αστείο», παραμύθι, το παραμύθι με το «Ωραιότερο μήνυμα», τις «Ομορφό-
τερες εικόνες προτάσεις», τον πιο «Αγαπημένο ήρωα».  

 

 

Εικόνα 3.1: Τα Βραβεία του Διαγωνισμού 

Οι νικητές ανακοινώθηκαν στους σχολικούς ιστότοπους και απονεμήθη-
καν βραβεία «Χρυσού», «Ασημένιου» και «Χάλκινου» παραμυθά. 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η αξιολόγηση γινόταν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου μαθήμα-
τος από τα παιδιά, που απολάμβαναν ιδιαίτερα την παρουσίαση των παραμυ-
θιών τους. Ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσε η ανταπόκριση της συγγραφέως κ. 
Κοτσαύτη που συνεχάρη τα παιδιά με άρθρο στον ιστότοπό της, «Ένα κεί-
μενο μια εικόνα», όπου και δημοσίευσε τα παραμύθια τους. (https://enakei 
menomiaeikona.blogspot.com/2021/01/6.html) 

 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

Υλοποίηση μαθημάτων δημιουργικής γραφής με θέμα τα «φανταστικά 
διώνυμα» του Ροντάρι. 

Διαδραστικά μαθήματα: 
https://www.liveworksheets.com/ja1585012lt 
https://www.liveworksheets.com/qy1592267pl 
Παραγόμενο υλικό: 
Δημιουργική Γραφή – τεύχος 1 
Δημιουργική Γραφή – τεύχος 2 
Δημιουργική Γραφή – τεύχος 3 
Δημιουργική Γραφή – τεύχος 4 
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ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΨΗ-

ΦΙΑΚΗ ΜΑΘΗΣΗ) 
 

Νικόλαος Ακριτίδης 
Συντονιστής Εκπαιδευτικού έργου ΠΕ70_2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κ.Μακεδονίας 

nikos.akritidis@gmail.com 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν δομικό στοιχείο της ψηφιακής πλέον εποχής και 

επηρεάζουν καθοριστικά κάθε πτυχή δραστηριοτήτων, σε διάφορους τομείς όπως 
στη διοίκηση, στην εκπαίδευση, στην οικονομία, στον πολιτισμό και στην ψυχαγω-
γία. Η ραγδαία αλλαγή στις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών επιφέρει σύνθετες 
αλλαγές στην καθημερινότητά μας και δημιουργεί συνεχώς μεταβαλλόμενα πλαίσια 
στα οποία καλείται να προσαρμοστεί και η εκπαίδευση. Τα ψηφιακά παιχνίδια απα-
σχολούν σήμερα ιδιαίτερα μεγάλη μερίδα ανθρώπων, και ειδικότερα τα παιδιά και 
τους εφήβους, γεγονός που υποδεικνύει ότι η αξιοποίησή τους στην έρευνα για την 
εκπαίδευση αποτελεί μια ιδιαίτερα ελκυστική προοπτική. Ωστόσο, το εκπαιδευτικό 
σύστημα άργησε να αποδεχθεί τα ψηφιακά παιχνίδια ως εργαλείο μάθησης. Σκοπός 
της εργασίας μας λοιπόν είναι να υπογραμμίσουμε την ανάγκη δημιουργίας και χρη-
σιμοποίησης των εκπαιδευτικών παιχνιδιών που θα έχουν τα χαρακτηριστικά εμπο-
ρικών ψηφιακών παιχνιδιών, έτσι ώστε να προκαλούν το ενδιαφέρον των μαθητών 
και να υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Η δυνατότητα του ψηφιακού παιχνιδιού 
να συμβάλει σε νέες μορφές κοινωνικοποιητικών διαδικασιών και η ενδεχόμενη έ-
νταξή του στην εκπαιδευτική διαδικασία του σχολείου, αποτελεί πρόκληση και θε-
ωρούμε ότι είναι αναγκαία. 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ψηφιακό παιχνίδι, εκπαίδευση, εσωτερικά κίνητρα, περιβάλ-
λοντα μάθησης 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Πριν ένα περίπου χρόνο ο όρος «εξ αποστάσεως εκπαίδευση» στην ελλη-
νική σχολική πραγματικότητα ήταν άγνωστος και αφορούσε κυρίως την Τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση και σε έναν μικρότερο βαθμό την ιδιωτική εκπαίδευση. 
Η Πανδημία του covid 19 δημιούργησε μια νέα πραγματικότητα, η οποία ο-
δήγησε στην αιφνίδια και αναγκαστική εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαί-
δευσης (στο εξής ΕξΑΕ) σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Πέρα από τα ζη-
τήματα που προέκυψαν από το γενικό κλείσιμο των σχολείων και τις προ-
κλήσεις που έπρεπε να αντιμετωπίσουν τα εκπαιδευτικά συστήματα όπως, 
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τον ανεπαρκή τεχνολογικό εξοπλισμό και την προσβασιμότητα, τα διαφορε-
τικά επίπεδα ετοιμότητας εκπαιδευτικών και μαθητών, την έλλειψη επιμόρ-
φωσης σ’ αυτή τη μορφή εκπαίδευσης, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 
είχε ν’ αντιμετωπίσει και την έλλειψη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, το 
οποίο κλήθηκαν να δημιουργήσουν ή να τροποποιήσουν οι εκπαιδευτικοί. 

Ωστόσο, για να είναι αποτελεσματική η ΕξΑΕ, αποτελεί βασική προϋπό-
θεση το κατάλληλα διαμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο πρέπει να 
ακολουθεί συγκεκριμένες παιδαγωγικές προδιαγραφές και απαιτεί μεγάλη 
προετοιμασία. Εκτός από τον προσεκτικό σχεδιασμό του, το υλικό θα πρέπει 
να προσελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών, να τους δίνει ευκαιρίες για ε-
νεργή συμμετοχή και μεταξύ των άλλων να συμβάλλει στην ανατροφοδό-
τησή τους. Οι μαθητές θα πρέπει να εμπλέκονται δυναμικά σε δραστηριότη-
τες αλληλεπίδρασης με υλικό πολυμορφικό (βίντεο, εικόνα, ήχο) που καλ-
λιεργεί πολλές δεξιότητες και ενεργοποιεί τον μαθητή να μαθαίνει μόνος του 
(Λιοναράκης, 2001). 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά, προσέλκυση του ενδιαφέροντος, δυναμική 
εμπλοκή, αλληλεπίδραση με το υλικό, διαδικασίες ανατροφοδότησης, φαίνε-
ται πως τα συγκεντρώνει το ψηφιακό παιχνίδι. 

 
ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

Το παιχνίδι κατά κοινή αποδοχή ψυχολόγων, παιδαγωγών και κοινωνιο-
λόγων ως διαδικασία συγκρότησης της ταυτότητας στην παιδική ηλικία, είναι 
μια βασική συνισταμένη για την ψυχοσωματική ανάπτυξη του παιδιού. 

Έρευνες συνδέουν το παιχνίδι με πλήθος γνωστικών και κοινωνικών ωφε-
λειών για το παιδί. Ο Thyssen με την ανάπτυξη της σκέψης (Thyssen, 2001), 
o Dansky με τη δημιουργικότητα (Dansky, 1980), οι Saltz, Dixon και Johnson 
με τον αυτοέλεγχο (Saltz, κ.α., 1977) και η Rubin με την ανάπτυξη των κοι-
νωνικών δεξιοτήτων (Rubin, 1980). 

Τα ψηφιακά (ηλεκτρονικά) παιχνίδια είναι προγράμματα παιχνιδιών που 
χρησιμοποιούν κινούμενες οπτικές παραστάσεις και ηχητικά μηνύματα για 
να αποδώσουν την εξέλιξη της εικονικής πραγματικότητας, που διαμορφώνει 
ο χρήστης με βάση τις επιλογές του και τους κανόνες του παιχνιδιού (Χατζής, 
2006:19). 

Όλα αυτά συντελούν σε μια έλξη που ασκούν τα ψηφιακά παιχνίδια στους 
χρήστες, που σε συνδυασμό με τη διάδραση και τις άλλες πολυαισθητηριακές 
τους ιδιότητες, τα καθιστούν δημοφιλή στην παιδική ηλικία αλλά και σε με-
γαλύτερες ηλικίες. 
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Ο Prensky (2001a: 118–119) αναφέρει ότι τα ψηφιακά παιχνίδια έχουν έξι 
βασικά χαρακτηριστικά: 
 Κανόνες 
 Αντίθεση/πρόκληση/ανταγωνισμό/σύγκρουση 
 Στόχους 
 Αλληλεπίδραση 
 Αποτελέσματα και Ανατροφοδότηση 
 Αναπαράσταση μιας ιστορίας 

Τα ψηφιακά παιχνίδια εμφανίζονται πολύ ελκυστικά στην παιδική ηλικία 
και κεντρίζουν το ενδιαφέρον των παιδιών μέσα από τα κίνητρα που προσφέ-
ρουν. Η φαντασία, η πρόκληση (Malone,1981:369), ο νεωτερισμός και η πο-
λυπλοκότητα τα καθιστούν ελκυστικά στα παιδιά. Θεωρείται ότι η υψηλή 
δημοτικότητα των ψηφιακών παιχνιδιών συνδέεται με την ικανότητά τους να 
προκαλούν μια κατάσταση υψηλής δέσμευσης, μέσω της ψυχολογικής απορ-
ρόφησης. 

Με βάση τα παραπάνω θεωρούμε ότι τα ψηφιακά παιχνίδια παρουσιάζουν 
εξαιρετικό ενδιαφέρον ως προς την εκπαιδευτική τους αξιοποίηση λόγω της 
έλξης που ασκούν στους χρήστες τους και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης 
μεταξύ των παιχτών. 

 
ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ 

Η νέα γενιά μαθητών μεγάλωσε σε έναν ψηφιακό κόσμο και χαρακτηρί-
στηκε ως «Η Γενιά του Δικτύου» (the net generation). Η νέα αυτή γενιά μα-
θητών επιθυμεί η μάθηση να τους κινητοποιεί και να διεγείρει το ενδιαφέρον 
και την προσοχή τους. Λόγω της παγκόσμιας κοινωνικής δικτύωσης των μέ-
σων και της ψηφιακής πληροφορίας/γνώσης που είναι άμεσα διαθέσιμη και 
διαδίδεται αστραπιαία, θεωρούν τη μάθηση σαν μια αλληλεπιδραστική δια-
δικασία, στην οποία επιθυμούν να συμμετέχουν και οι ίδιοι (Tapscott, 
1998:34). 

Συνεπώς, η αλληλεπίδραση αποτελεί πολύ σημαντικό στοιχείο για τη νέα 
γενιά μαθητών και η μάθηση θα πρέπει να εξελιχθεί σε μια κοινωνική διαδι-
κασία που θα περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως η έρευνα ενός θέματος, η 
αλληλεπίδραση και η συζήτηση. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα χαρακτηρι-
στικά εντοπίζεται και η ανάγκη εξέλιξης από ένα εκπαιδευτικό μοντέλο α-
πλής μετάδοσης (Broadcast learning), σε ένα αλληλεπιδραστικό μοντέλο μά-
θησης (Interactive Learning) (Tapscott, 1998:78). 

Σε μια προσπάθεια εφαρμογής αυτού του μοντέλου, ο υπολογιστής απο-
τελεί το μέσο και η ψηφιακή μάθηση αποτελεί προϊόν της μέγιστης δυνατής 
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αξιοποίησης των τεχνολογιών επεξεργασίας της πληροφορίας και των διαδι-
κτυακών τεχνολογιών (Sampson, Karagiannidis & Kinshuk, 2002:24-39; 
Μυσιρλάκη, 2010:26), η οποία παρέχεται μέσω: 
 Εξατομικευμένης μάθησης 
 Αλληλεπιδραστικότητας 
 Παρουσίασης περιεχομένου με ποικιλία μέσων 
 Παράδοσης εκπαιδευτικού υλικού και υποστήριξης τη στιγμή ακριβώς και 

στον τόπο που τα χρειάζεται ο/η εκπαιδευόμενος/η 
 Περιβαλλόντων μάθησης με έμφαση στον χρήστη. 

Από τα παραπάνω προκύπτουν ότι οι βασικοί πυλώνες της ψηφιακής μά-
θησης είναι: η Προσέλκυση Ενδιαφέροντος, η Κοινωνική Αλληλεπίδραση 
και το Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο. 

Ένα ακόμη πλεονέκτημα στη χρήση ψηφιακών παιχνιδιών είναι η ενθάρ-
ρυνση των μαθητών που μπορεί να παρουσιάζουν έλλειψη ενδιαφέροντος ή 
αυτοπεποίθησης (Klawe, 1994: .234-242). Η κατάκτηση ενός στόχου ενι-
σχύει τον παίκτη τόσο υλικά (π.χ. με προσθήκη πόντων στη βαθμολογία), 
καθώς και ηθικά με την άνοδό του σε υψηλότερα επίπεδα δυσκολίας και την 
αναπτέρωση του ηθικού του. 

Τα ψηφιακά παιχνίδια μπορούν να υποστηρίξουν τη μάθηση και την ανά-
πτυξη στρατηγικών δεξιοτήτων. Οι Bransford, Brown, και Cocking (1999) 
αναφέρουν ότι με τα σύνθετα περιεχόμενα, οι μαθητές είναι πιο πιθανό να 
αναπτύξουν μια πιο ευέλικτη αναπαράσταση της γνώσης. Ακόμη, τα παιχνί-
δια προσομοίωσης επιτρέπουν την ενασχόληση με δραστηριότητες που σε 
διαφορετική περίπτωση θα ήταν υπερβολικά δαπανηρές ή επικίνδυνες, δύ-
σκολες ή μη πρακτικές για εφαρμογή (Μυσιρλάκη, 2010:30). 

Ο Gee (2003:20-25) υποστηρίζει ότι τα ψηφιακά παιχνίδια μπορούν να 
προωθήσουν τη δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων, τη συμπεριφορά ορι-
σμένη με στόχους, την συμμετοχή και τα κίνητρα, και ιδεατά κοινωνικά δί-
κτυα, με τη θέση των παικτών σε ψηφιακούς κόσμους όπου μπορούν ελεύ-
θερα να κινηθούν. Φαίνεται ότι αυτά τα χαρακτηριστικά παιχνιδιών δημιουρ-
γούν έναν εικονικό κόσμο όπου αυθεντικά προβλήματα πρέπει να λυθούν, η 
προσέλκυση του ενδιαφέροντος οδηγεί στη μάθηση, ενώ η συνεργασία δη-
μιουργεί κοινωνικά δίκτυα που μοιράζονται κοινές ιδέες, στόχους και προο-
πτικές (Μυσιρλάκη, 2010:32; Jonassen et al., 2011)). 

Με τη συνεργασία στα παιχνίδια, υποστηρίζεται ότι ενισχύεται η μάθηση, 
δεδομένου ότι η κοινωνική αλληλεπίδραση είναι ένα κρίσιμο συστατικό της 
εγκαθιδρυμένης μάθησης. Η θεωρία των κοινοτήτων πρακτικής, υποστηρίζει 
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ότι η μάθηση συμβαίνει όταν κάποιος γίνεται μέρος μιας κοινότητας πρακτι-
κής (Lave & Wenger, 1991; Μητροπούλου, 2015:87-93). 

Οι νοερές αναπαραστάσεις παίζουν βασικό ρόλο στη διαδικασία της μά-
θησης και στην επίλυση προβλημάτων. Οι χρήστες ψηφιακών παιχνιδιών 
μέσα από την επεξεργασία των νοερών αναπαραστάσεων δομούν γνωστικά 
σχήματα που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός αριθμού εναλλακτικών υπο-
θέσεων για τη λύση ενός προβλήματος. Η χρήση των ψηφιακών παιχνιδιών 
έχει τη δυνατότητα βελτίωσης των γνωστικών διαδικασιών διευκολύνοντας 
τον σχηματισμό νοερών αναπαραστάσεων και εικόνων οι οποίες μπορεί να 
επιδράσουν θετικά στη λήψη σωστών αποφάσεων (Pillay et al., 1999:203-
216). 

Η διερεύνηση των γνωστικών διαδικασιών που ενεργοποιούνται κατά τη 
διάρκεια της χρήσης των ψηφιακών παιχνιδιών, πραγματοποιήθηκε με πεί-
ραμα από τους Pillay, κ.ά., στο οποίο συμμετείχαν 21 μαθητές 14-18 ετών. 
Τα αποτελέσματα του πειράματος έδειξαν ότι οι χρήστες ενεργοποίησαν 
κατά τη διάρκεια της χρήσης πολύπλοκες γνωστικές διαδικασίες για την επί-
τευξη του στόχου που απαιτούσε το ψηφιακό παιχνίδι. Βασικό ρόλο έπαιξε ο 
επαγωγικός συλλογισμός. Οι χρήστες χρησιμοποίησαν τη διαδικασία της πα-
ράλληλης επεξεργασίας πολλών ομάδων πληροφοριών συγχρόνως. Ο έλεγ-
χος των πληροφοριών-γνώσεων που αποκτούσαν οι χρήστες κατά τη διάρ-
κεια της χρήσης παραπέμπει στη μεταγνωστική διαδικασία επεξεργασίας των 
πληροφοριών. Τα συμπεράσματα της μελέτης δείχνουν ότι η χρήση των ψη-
φιακών παιχνιδιών συμβάλλει στην ανάπτυξη και καλλιέργεια γνωστικών ι-
κανοτήτων και δεξιοτήτων που απαιτούνται και στη διαδικασία της σχολικής 
μάθησης (Pillay et al., 1999:201-216). 

Πειραματική έρευνα των Oyen & Bebko διερεύνησε τις επιδράσεις των 
ψηφιακών παιχνιδιών στις μνημονικές στρατηγικές των παιδιών. Το πείραμα 
αφορούσε 120 παιδιά 4-7 ετών διαφόρων εθνικοτήτων, διαφορετικού κοινω-
νικο-οικονομικού επιπέδου, με κανονικό δείκτη νοημοσύνης, για τα οποία 
θεωρήθηκε ότι έχουν δυνατότητες στη μάθηση. Υπήρξαν ευρήματα που έδει-
ξαν αυξημένη χρήση στρατηγικής σε σχέση με τα ψηφιακά παιχνίδια, παρά-
γοντας που επιτρέπει την εκτίμηση της θετικής τους συνεισφοράς στη μά-
θηση. Η πλειοψηφία των παιδιών ανέφερε ότι η χρήση του ψηφιακού παιχνι-
διού τους ευχαριστούσε περισσότερο απ’ ότι το κλασικό μάθημα και όταν 
τους τέθηκε η ερώτηση ποια εργασία θα ήθελαν να επαναλάβουν, ομόφωνα 
απάντησαν «τα ψηφιακά παιχνίδια» (Oyen & Bebko, 1996:173-189). 

Υποστηρίζεται ότι η δημιουργία κινήτρων στα παιχνίδια επιτυγχάνεται 
μέσω της διασκέδασης, γεγονός που αποτελεί μέρος της φυσικής μαθησιακής 
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διαδικασίας στην ανθρώπινη εξέλιξη. Ο λόγος που τα παιχνίδια δημιουργούν 
κίνητρα είναι ότι παίζονται για τη νίκη ή για την κατάκτηση ενός στόχου. Το 
κλειδί λοιπόν στη δημιουργία κινήτρων είναι να νικάς και να παραμένεις υπό 
πρόκληση. 

Ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα ψηφιακά παιχνίδια ως περιβάλλοντα μά-
θησης βελτιώνουν την ικανότητα γνωστικής επεξεργασίας, την ικανότητα και 
τις δεξιότητες επίλυσης πολύπλοκων προβλημάτων, όπως και τις ικανότητες 
χρήσης επαγωγικών συλλογισμών (Mayer & Sims, 1994:389-401). 

Συνοψίζοντας, τα σημαντικά μαθησιακά πλεονεκτήματα των ψηφιακών 
παιχνιδιών, όπως αυτά διακρίνονται μέσα από τη σχετική βιβλιογραφία, πε-
ριλαμβάνουν τη χρήση της μεταγνώσης και των διανοητικών προτύπων, τη 
βελτιωμένη στρατηγική σκέψη και τη διορατικότητα, τις καλύτερες ψυχοκι-
νητικές δεξιότητες και την ανάπτυξη των χωρικών δεξιοτήτων, των αναλυ-
τικο -συνθετικών δεξιοτήτων, της οπτικής εκλεκτικής προσοχής, των δεξιο-
τήτων χρήσης υπολογιστών κ.λπ. 

 
ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ 

Τα κίνητρα αποτελούν τους κυριότερους διαμορφωτές μιας συμπεριφοράς 
και τους κυριότερους παράγοντες μάθησης, τόσο σε φυσικά όσο και σε εικο-
νικά περιβάλλοντα. Η έννοια των κινήτρων είναι αλληλένδετη με την έννοια 
των αναγκών και περιγράφεται ως η εσωτερική κατάσταση (κάποιες φορές 
περιγράφεται ως ανάγκη, επιθυμία ή θέληση) που ενεργοποιεί ή κινητοποιεί 
τη συμπεριφορά (Καψάλης, 1981: 314-317). 

Ο Maslow (1954) αποτελεί τον κύριο εκφραστή της θεωρίας των κινήτρων 
και παρουσιάζει τα κίνητρα βασισμένα σε ένα ιεραρχικό μοντέλο αναγκών, 
που αποτελείται από πέντε κατηγορίες (η γνωστή και ως Πυραμίδα του 
Maslow) : 
 Βιολογικές ανάγκες 
 Ανάγκες ασφάλειας 
 Κοινωνικές ανάγκες 
 Ανάγκες σεβασμού και εκτίμησης 
 Ανάγκες αυτοπραγμάτωσης 

Ο Malone (1981) πρώτος παρουσίασε ένα θεωρητικό πλαίσιο για τα εσω-
τερικά κίνητρα που δημιουργούνται από την ενασχόληση με τα ψηφιακά παι-
χνίδια. Υποστηρίζει ότι τα εσωτερικά κίνητρα δημιουργούνται από τρεις ι-
διότητες: 
 Την πρόκληση, 
 Τη φαντασία, 
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 Την περιέργεια. 
Η πρόκληση εξαρτάται από τις δραστηριότητες που περιλαμβάνουν αβέ-

βαια αποτελέσματα λόγω της μεταβλητότητας των επιπέδων, των κρυμμένων 
πληροφοριών ή του τυχαίου παράγοντα. Η φαντασία εξαρτάται από τις δε-
ξιότητες που απαιτούνται για τη μάθηση. Η περιέργεια μπορεί να προκληθεί 
όταν οι εκπαιδευόμενοι πιστεύουν ότι οι γνώσεις τους είναι ελλιπείς 
(Malone,1981:333-369). 

Στη συνέχεια, οι Malone και Lepper (1987) παρουσίασαν ένα νέο θεωρη-
τικό πλαίσιο με τους παράγοντες που επηρεάζουν τα εσωτερικά κίνητρα στα 
ψηφιακά παιχνίδια, καθορίζοντας το εσωτερικό κίνητρο σε σχέση με το τι 
είναι ικανός να κάνει κάποιος χωρίς εξωτερική παρότρυνση. Με βάση αυτή 
τη θεωρία, πραγματικά κινητήριες δραστηριότητες είναι αυτές στις οποίες 
κάποιος συμμετέχει χωρίς καμία άλλη ανταμοιβή από το ενδιαφέρον και την 
απόλαυσή του να συμμετέχει (Malone & Lepper, 1987:223-253). 

Οι Malone και Lepper έχουν ενσωματώσει στη θεωρία τους μεγάλο ποσο-
στό της έρευνας σχετικά με τα κίνητρα με στόχο τη σύνθεση τρόπων για να 
σχεδιαστούν πραγματικά κινητήρια περιβάλλοντα. 

Έτσι, τα εσωτερικά κίνητρα αποτελούνται από τέσσερις ατομικούς παρά-
γοντες: πρόκληση, φαντασία, περιέργεια και έλεγχο, και από τρεις διαπρο-
σωπικούς παράγοντες: συνεργασία, ανταγωνισμό και αναγνώριση (Malone 
& Lepper, 1987:250-253). 

Αυτοί οι παράγοντες, σύμφωνα με τους Malone και Lepper, δημιουργούν 
τις απαραίτητες συνθήκες για να σχεδιαστεί ένα ελκυστικό ψηφιακό παιχνίδι. 
Εντούτοις, ενώ τα παιχνίδια θα πρέπει να στοχεύουν στην ανάπτυξη των ε-
σωτερικών κινήτρων, πολλά από αυτά δίνουν κυρίως εξωτερικά κίνητρα. 

Το μειονέκτημα των εξωτερικών κινήτρων είναι ότι οδηγούν σε απασχό-
ληση μικρής διάρκειας, σε αντίθεση με τα εσωτερικά κίνητρα, όπου οι χρή-
στες επιμένουν περισσότερο, εργάζονται μεθοδικά εφαρμόζοντας στρατηγι-
κές και διατηρούν τις πληροφορίες με μεγαλύτερη συνέπεια (Guthrie et al., 
1996:330-332; Καψάλης, 1981:313). 

Ειδικά στην περίπτωση της από απόστασης εκπαίδευσης, όπου σημαντικό 
στοιχείο αποτελεί η προσέλκυση του ενδιαφέροντος του εκπαιδευόμενου, η 
έννοια των εσωτερικών κινήτρων είναι σημαντικό χαρακτηριστικό των απο-
τελεσματικών περιβαλλόντων. 
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Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 
Αποτελεί αναμφισβήτητο γεγονός ότι, η χρήση των νέων τεχνολογιών στο 

σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον είναι δεδομένη και η εφαρμογή τους σχε-
διάζεται και προωθείται σε όλο το φάσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
Αυτό αφορά ιδιαίτερα την εκπαιδευτική τεχνολογία, η οποία παρέχει τη δυ-
νατότητα να βελτιώσει ποιοτικά τη διαδικασία και τα αποτελέσματα της μά-
θησης μέσα από τα νέα μαθησιακά περιβάλλοντα που διαμορφώνει. 

Η εκπαιδευτική τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει (μέχρι ενός 
βαθμού βέβαια) το δασκαλοκεντρικό μοντέλο της μάθησης που υπαγορεύει 
ότι ο εκπαιδευτικός ως κάτοχος της γνώσης, εφαρμόζει μια συγκεκριμένη 
διαδικασία μετάδοσης της γνώσης και να αναδείξει τη σπουδαιότητα ενός 
μαθητοκεντρικού μοντέλου μάθησης, που δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή 
να ανακαλύψει και να οικοδομήσει ενεργητικά τη γνώση (Snow & Lohman, 
1984:347-376). Ο μαθητής αποκτά μεγαλύτερη αυτονομία και υπευθυνό-
τητα, αναπτύσσοντας βέβαια την κριτική του σκέψη σε σχέση με τις πληρο-
φορίες που επιλέγει, συμμετέχοντας ενεργά στη διδασκαλία με αυξημένες 
δυνατότητες επικοινωνίας, με την πρόσβαση που του παρέχεται μέσου του 
διαδικτύου, σε παγκόσμιες πηγές πληροφορίας, επίκαιρες και έγκυρες. Επι-
σημάνθηκαν βέβαια και μειονεκτήματα που αναφέρονται στην κατάργηση 
της παιδαγωγικής σχέσης, στη μονοτονία, στις περιορισμένες δυνατότητες 
του εκπαιδευτικού λογισμικού και στο υψηλό κόστος.  

Αξιοποιώντας το σχολείο την έλξη που ασκεί στα παιδιά το ψηφιακό παι-
χνίδι, είναι σε θέση να το μετατρέψει ως εκπαιδευτικό λογισμικό σε ένα πο-
λύτιμο εργαλείο που θα βοηθήσει στην υλοποίηση των σκοπών της εκπαι-
δευτικής διαδικασίας. Αποτελέσματα ερευνών που έχουν σχέση με τη συμ-
βολή του ψηφιακού παιχνιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία δείχνουν ότι η 
παιδαγωγική του αξία είναι σημαντική (Χατζής, 2006:69). 

Η σύγχρονη έρευνα έδειξε ότι οι μαθητές έλκονται από τα ψηφιακά παι-
χνίδια, τα οποία αποτελούν πλέον ένα καθημερινό ψυχαγωγικό μέσο στην 
παιδική και εφηβική ηλικία η χρήση του οποίου αυξάνει προοδευτικά (Pillay, 
et al.,1999:203-216). 

Ο παιδαγωγικός σχεδιασμός σε συνάρτηση με ένα κατάλληλα προσανα-
τολισμένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο, τα ψηφιακά παιχνίδια έχουν τη δυνα-
τότητα να χρησιμοποιηθούν ως εκπαιδευτικά λογισμικά.  

Κατά τον Dorman η προσδοκία εκπαιδευτικών και μαθητών είναι να υιο-
θετηθεί η ευρεία χρήση του ψηφιακού παιχνιδιού στην εκπαίδευση από τους 
αρμόδιους φορείς, ώστε μέσα από τη διασκέδαση να προκύπτει και η μάθηση. 
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Η βιομηχανία των ψηφιακών παιχνιδιών έχει συνειδητοποιήσει τη συγκεκρι-
μένη προσδοκία και εντείνει τις προσπάθειες να ανταποκριθεί την κατάλληλη 
στιγμή (Dorman, 1997:133-138). 

Οι άνθρωποι όταν δραστηριοποιούνται σε μικρές ομάδες έχουν μεγαλύτε-
ρες πιθανότητες να συνεργαστούν μεταξύ τους παρά όταν συμμετέχουν σε 
μεγάλες ομάδες. Η δυνατότητα συνεργασίας αυξάνεται όταν οι συμμετέχο-
ντες έχουν τη δυνατότητα να συζητούν μεταξύ τους, να επικοινωνούν ανοι-
χτά και ν’ ανταγωνίζονται. Τα αποτελέσματα πειράματος που είχε σχέση με 
τη χρήση των ψηφιακών παιχνιδιών και τη συνεργατική μάθηση επαλήθευ-
σαν τη συγκεκριμένη άποψη (Klawe, 2003 (α) & (β)). 

Το πρόγραμμα (project) “Games – to – teach” στις ΗΠΑ ασχολείται με την 
αξιοποίηση των ψηφιακών παιχνιδιών ως εκπαιδευτικά λογισμικά. Το διά-
στημα 2001-2002 παρουσίασε δέκα πρωτότυπες ιδέες σεναρίων για τη σχεδί-
αση και ανάπτυξη ανάλογων ψηφιακών παιχνιδιών ως εκπαιδευτικά λογισμικά 
νέας γενιάς που θα βοηθούν στη διδασκαλία και τη μάθηση των μαθηματικών, 
της φυσικής, και της μηχανολογίας στο Λύκειο (Squire, 2002:1-13). 

Η παιδαγωγική αξία τους δεν αμφισβητείται αλλά είναι αναγκαίο να εξε-
ταστεί η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους για την υποστήριξη προγραμμά-
των διδασκαλίας, μάθησης και κοινωνικοποίησης. Τα ψηφιακά παιχνίδια ως 
περιβάλλοντα μάθησης είναι ικανά να συνδέσουν την καθημερινότητα που 
βιώνει το παιδί με το σχολείο. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα τελευταία χρόνια τα ψηφιακά μέσα και οι υπηρεσίες τους (βλ. You 
tube, Facebook, Twitter, κ.α.) έχουν δημιουργήσει παγκόσμια κοινωνικά δί-
κτυα με βασικό χαρακτηριστικό τους την κοινωνική αλληλεπίδραση. Αυτό 
το χαρακτηριστικό το έχουν πετύχει τα δημοφιλή εμπορικά ψηφιακά παιχνί-
δια και φαίνεται πως κατάφεραν να δημιουργήσουν ψηφιακές κοινότητες 
πρακτικής μεταξύ των χρηστών τους. 

Αντιθέτως, τα εκπαιδευτικά παιχνίδια – λογισμικά τόσο του Ι.Ε.Π.(Π.Ι.) 
(βασισμένα στα Α.Π.) όσο και του εμπορίου, βασίζονται σε συμπεριφοριστι-
κές θεωρήσεις στοχεύοντας στην παροχή εκπαιδευτικού-γνωστικού περιεχο-
μένου, δίχως να προωθούν την αλληλεπίδραση των χρηστών και τη δημιουρ-
γία δικτύων-κοινοτήτων. Με τον τρόπο αυτό έχουν μικρή απήχηση στα παι-
διά-χρήστες και περιορισμένο πλαίσιο εφαρμογής. 

Τα αποτελέσματα των ερευνών έδειξαν ότι τα ψηφιακά παιχνίδια έχουν τη 
δυνατότητα να δημιουργούν περιβάλλοντα και προϋποθέσεις κοινωνικοποι-
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ητικών διεργασιών και κίνητρα για συχνότερη χρήση και για ολοένα μεγαλύ-
τερες επιδόσεις στα παιδιά-χρήστες. 

Έτσι λοιπόν, ένα ψηφιακό παιχνίδι είναι δυνατόν να δημιουργήσει κοινό-
τητες κοινών ενδιαφερόντων και κίνητρα για αυξημένη επίδοση, που όπως 
έχει λεχθεί παραπάνω, αποτελεί το ζητούμενο κάθε εκπαιδευτικής δραστη-
ριότητας. 

Με βάση τις παραπάνω έρευνες και δεδομένου ότι το ψηφιακό παιχνίδι 
έχει γίνει πλέον μέρος της καθημερινότητας των παιδιών, θα πρέπει οι εκπαι-
δευτικοί φορείς να το συμπεριλάβουν στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό τους ως 
σημαντικό εργαλείο μάθησης και υποστήριξης των Αναλυτικών Προγραμμά-
των στο σχολείο. Τα λογισμικά των ψηφιακών παιχνιδιών μπορούν με τον 
κατάλληλο σχεδιασμό να δομήσουν ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που θα 
διευκολύνει τη μάθηση και ταυτόχρονα την ομαλή κοινωνικοποίηση των παι-
διών. Θα πρέπει δηλαδή να σχεδιαστούν εκπαιδευτικά παιχνίδια που θα βα-
σίζονται στις αρχές των κοινωνικο-πολιτισμικών θεωρήσεων μάθησης, με 
κύριο χαρακτηριστικό την αλληλεπίδραση των χρηστών και το διευρυμένο 
περιβάλλον εφαρμογής τους. 

 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η δυνατότητα που έχουν τα ψηφιακά παιχνίδια να παίζονται κάθε στιγμή, 
οπουδήποτε από τον οποιονδήποτε, αυξάνει τον βαθμό της αλληλεπίδρασης 
μεταξύ των παικτών και του συστήματος, δημιουργώντας σύνθετα περιβάλ-
λοντα που κινητοποιούν τους παίχτες. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει τα εκπαι-
δευτικά ψηφιακά παιχνίδια να μιμούνται τα εμπορικά, με στόχο την ισχυρο-
ποίηση των παραγόντων που ευνοούν την ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλε-
πίδρασης και της ηλεκτρονικής μάθησης. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλληλεπίδραση στην επικοινωνία, τη μάθηση 
και την επίδοση – απόδοση, επηρεάζονται από χαρακτηριστικά της προσω-
πικότητας του ατόμου όπως η αυτο-εικόνα, η αυτο-εκτίμηση, οι αξίες, οι στά-
σεις και οι ανάγκες, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η επιρροή αυτών των 
παραγόντων στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη των ψηφιακών παιχνιδιών. 

Στα πλαίσια ενός εκπαιδευτικού σχεδιασμού είναι ανάγκη τα ψηφιακά 
παιχνίδια να ενταχθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία του σχολείου (δια ζώ-
σης ή ΕξΑΕ) με τη μορφή εκπαιδευτικού λογισμικού. Η χρήση ενός τέτοιου 
λογισμικού στο σχολικό πλαίσιο θα δώσει τη δυνατότητα στο σχολείο αφενός 
να έρθει σε επαφή με την καθημερινότητα του παιδιού και αφετέρου να προ-
βάλει και να προωθήσει πρότυπα και μηνύματα που επιδρούν θετικά στην 
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κοινωνικοποίηση των παιδιών. Η αξία τους έγκειται στη δυνατότητα που έ-
χουν να επηρεάζουν και να διαμορφώνουν το εκπαιδευτικό περιβάλλον και 
την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Η πολιτεία θα πρέπει να οδηγηθεί στη δημιουργία ενός πλαισίου οδηγιών 
για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ελκυστικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών 
που θα έχουν αποτελεσματικότερη εφαρμογή. Έτσι, είναι δυνατόν να σχεδιά-
ζονται παιχνίδια που θα ενεργοποιούν κοινωνικοποιητικές διεργασίες και θα 
δημιουργούν εσωτερικά κίνητρα και αυξημένες επιδόσεις. 

Οι φορείς που είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της 
εκπαιδευτικής πολιτικής, παίρνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των εμπορι-
κών ψηφιακών παιχνιδιών που τα καθιστούν δημοφιλή στους χρήστες τους, 
πρέπει να στραφούν στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη λογισμικών που στα 
σενάριά τους θα περιέχουν μηνύματα ικανά να διαμορφώσουν στάσεις και 
αντιλήψεις σχετικές με τον πόλεμο, τη βία, τον ρατσισμό και άλλα κοινωνικά 
μηνύματα. 

Τελική πρόταση της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία και η ένταξη 
των ψηφιακών παιχνιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία ως μαθησιακά ερ-
γαλεία που θα φέρουν την καθημερινότητα του παιδιού πιο κοντά στο σχο-
λικό περιβάλλον και θα κινητοποιούν και θα συμβάλλουν θετικά στην κοι-
νωνικοποίηση των παιδιών. Στόχος δεν πρέπει να είναι μόνο η παροχή εκπαι-
δευτικού περιεχομένου αλλά και η παροχή της δυνατότητας δημιουργίας κοι-
νωνικών δικτύων, αλληλεπίδρασης και διαμόρφωσης νέων μορφών κοινωνι-
κότητας σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Είναι γενικά παραδεκτό ότι η πανδημία στις μέρες μας οδηγεί τον άνθρωπο στην 

καθιστική ζωή και στην έλλειψη φυσικής δραστηριότητας .Η μακροχρόνια καθι-
στική ζωή είναι άμεσα συνδεδεμένη με την φυσική και ψυχική υγεία του ατόμου Τα 
κλειστά γυμναστήρια, η αναστολή των αθλητικών συλλόγων έχουν περιορίσει κατά 
πολύ την αθλητική δραστηριότητα των μαθητών .Η φυσική δραστηριότητα μέσα 
στο σπίτι μπορεί να επιτευχτεί χωρίς κανένα εξοπλισμό και σε περιορισμένο χώρο. 
Πρωταρχικός σκοπός της συγκεκριμένης δραστηριότητας ήταν να αυξήσει τον 
χρόνο άθλησης των μαθητών Γ΄ Δημοτικού μέσα από το σπίτι τους μέσα από κινη-
τικές δεξιότητες . Επιπλέον στόχοι ήταν η ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και η 
ικανοποιητική εκτέλεση ορισμένων από καθώς και η απόκτηση θετικής εμπειρίας 
και ανάπτυξη αυτό-έκφρασης και κοινωνικότητας. Μεγάλη έμφαση δόθηκε στην 
κιναισθητική αντίληψη και στην μετακίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση μετά από 
σχετική οδηγία.. Η επίτευξη των παραπάνω στόχων πραγματοποιήθηκε με την 
χρήση των πλατφόρμων σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης, την χρήση των 
ηλεκτρονικών βιβλίων φυσικής αγωγής και των εκπαιδευτικών βίντεο από το φωτό-
δεντρο. Τα αποτελέσματα της παρέμβασης έδειξαν μεγάλη συμμετοχή και ανταπό-
κριση των μαθητών, ενίσχυση της ψυχολογίας τους καθώς και ανάπτυξη της δη-
μιουργικότητας μέσω των δικών τους τρόπων άσκησης στο σπίτι τους.  

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: φυσική δραστηριότητα, σπίτι, κατεύθυνση, δημοτικό, πανδημία 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Είναι γενικά παραδεκτό ότι η πανδημία στις μέρες μας οδηγεί τον άν-
θρωπο στην καθιστική ζωή και στην έλλειψη φυσικής δραστηριότητας. Έ-
ρευνες έδειξαν ότι η μειωμένη φυσική και η μακροχρόνια καθιστική ζωή εί-
ναι άμεσα συνδεδεμένες με την φυσική και ψυχική υγεία του ατόμου 
(Korczak, Madigan, and Colasanto, 2017; Haapala, Vaisto, and Lintu, 2017). 
Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη (2000), η φυσική δραστηριότητα μέσα στο 
σπίτι μπορεί να επιτευχτεί χωρίς κανένα εξοπλισμό και σε περιορισμένο 
χώρο ακόμα και σε περιόδους μακράς διάρκειας μέσω διατάσεων 
(stretching), χορού, γρήγορου βηματισμού σε σκάλες η ακόμα και μέσω των 
οικιακών εργασιών. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι μέσω των παραπάνω πρα-
κτικών μπορούν να γυμναστούν όλες οι ηλικιακές ομάδες ακόμα και αυτές 
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με κινητικές δυσκολίες. Σε μηνιαία έρευνα που έγινε στην Ιταλία στην αρχή 
της πανδημίας, σε άτομα που πραγματοποιούσαν φυσική δραστηριότητα 
στον προσωπικό τους χώρο, μέσω διαφόρων κοινωνικών σελίδων ή ηλεκτρο-
νικών πλατφορμών γύμνασης κ.α., έδειξε μεγάλη διαφορά στην ψυχική υγεία 
και ψυχολογία των ατόμων σε σχέση με εκείνους που ήταν αδρανείς στον 
συγκεκριμένο μήνα της καραντίνας (Maugerietal, 2000). 

Η κίνηση και η διδασκαλία της φυσικής αγωγής οποιασδήποτε τάξης, μπο-
ρεί να διενεργηθεί σε οποιαδήποτε σπίτι στο οποίο είναι διαθέσιμα ένας υπο-
λογιστής με σύνδεση στο internet και το βιβλίο μαθητή της Φυσικής Αγωγής. 
Το παιχνίδι των κατευθύνσεων είχε σαν πρωταρχικό σκοπό την ανάπτυξη κι-
νητικών δεξιοτήτων και την ικανοποιητική εκτέλεση ορισμένων από αυτές. 
Επιπλέον στόχευσε στην απόκτηση θετικής εμπειρίας και ανάπτυξη αυτό-έκ-
φρασης και κοινωνικότητας. Οι μαθησιακοί στόχοι ήταν κυρίως αντιληπτικο-
γνωστικοί με στόχο να μπορούν οι μαθητές να αναγνωρίζουν, να διακρίνουν 
και να αναφέρουν τις πιθανές κατευθύνσεις στις οποίες μπορεί να πραγματο-
ποιηθεί κίνηση (μπροστά - πίσω, δεξιά - αριστερά, πάνω - κάτω). Να μετακι-
νούνται προς τη σωστή κατεύθυνση μετά από σχετική οδηγία και να είναι σε 
θέση να αναπτύξουν την κιναισθητική τους αντίληψη. Ακόμη σκοπό είχε την 
ενίσχυση της ψυχολογίας του και την δημιουργία ενός ευχάριστου περιβάλ-
λοντος με απώτερο σκοπό την καθημερινή τους επαφή με οποιαδήποτε 
μορφή φυσικής δραστηριότητας. 

 
ΦΑΣΗ 1η (ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 1η ΔΙΔΑ-
ΚΤΙΚΗ ΩΡΑ 

O ΕΦΑ δημιουργεί μία σύγχρονη διδασκαλία μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας webex και πραγματοποιεί την 1η διδακτική ώρα. Εξηγεί στους 
μαθητές τις διαφορετικές συνθήκες του μαθήματος και τους δείχνει την ηλε-
κτρονική τάξη μάθησης e class σε συνεργατικό ψηφιακό περιβάλλον, ζητάει 
από τους μαθητές του να μπουν με τους κωδικούς που τους παρέχει και να 
διερευνήσουν το περιβάλλον. Τους εξηγεί πώς θα στέλνονται τα μαθήματα 
της φυσικής Αγωγής και τι θα θέλει από αυτούς. Τους δείχνει πως μέσα από 
τα εκπαιδευτικά βίντεο μπορούνε να γυμνάζονται αφού κάθε εβδομάδα δέ-
χονται αθλητικό υλικό με ασκήσεις που μπορούν να κάνουν και μέσα από το 
σπίτι. Απαντάει σε όλες της ερωτήσεις, καθοδηγεί και επιλύει απορίες και 
στη συνέχεια παρουσιάζει το διάγραμμα των εργασιών που έχουν να εκπο-
νήσουν. 
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Ο ρόλος του εκπαιδευτικού καθ’ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας εί-
ναι οργανωτικός, συντονιστικός και υποστηρικτικός. Οι μαθητές εμπλέκο-
νται ενεργητικά και ενθαρρύνονται να σκέφτονται κριτικά και να οικοδομούν 
τη γνώση τους μέσω προβλέψεων και πειραματισμού. 

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργητική συμμετοχή των μαθητών καθ’ 
όλη τη διαδικασία είτε με τη συμπλήρωση των κενών στο φύλλο εργασίας 
και τη διδακτική τεχνική των ερωταποκρίσεων.  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Ο καθηγητής φυσικής αγωγής με το παρακάτω φύλλο 
αξιολόγησης που παραθέτει και το απόσπασμα σε βίντεο που ζητάει είναι σε 
θέση να δει αν οι μαθητές ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις του μαθήματος 
και σε ποιο βαθμό εκπληρώθηκαν οι στόχοι που είχε θέση. 

 
1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Οι μαθητές μεταβαίνουν στο παρακάτω σύνδεσμο του φωτόδε-
ντρουhttp://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/1068και εκτελούν τις θε-
μελιώδεις δεξιότητες μετακίνησης όπου μπορούν (χωλ σπιτιού, μπαλκόνι, 
αυλή, πυλωτή κ.τ.λ.). 

Στην συνέχεια μέσω από τα διαδραστικά βιβλία φυσικής αγωγής (Γ’ –Δ΄ 
δημοτικού) μελετούν τα παρακάτω κεφάλαια κάνοντας όλες τις ασκήσεις που 
δείχνει. http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C101/789/ 
5154,23588 
1. Ψυχοκινητική Αγωγή 
2. Εφημερίδες 
3. Κοντάρια –στεφάνια http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/1070 
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/1072 
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/1071 
4. Το σχοινάκι http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/1064 
5. Τα λαστιχάκια  

Μετά την εκτέλεση των παραπάνω ο Κ.Φ.Α. ζητά από τους μαθητές να 
αποστείλουν στην ηλεκτρονική τάξη τα στιγμιότυπα οθόνης από τις παρα-
πάνω δράσεις. 

 
2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Συμπληρώνουν το παρακάτω φύλλο εργασίας. 
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Εικόνα 1.« Μετακινήσεις σώματος» 

Για να πετύχει ο Γιάννης με την κορδέλα του (εικόνα1) το σχήμα που βλέ-
πεις, μετακινείται, ενώ ταυτόχρονα κουνάει το χέρι με το οποίο κρατάει την 
κορδέλα. Παρατήρησέ τον προσεκτικά και κύκλωσε τον σωστό αριθμό στον 
πίνακα 1. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Πίνακας 1. «Οδηγίες μετακίνησης» 

 
3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Παίξτε το παραπάνω παιχνίδι με κάποιο μέλος της οικογένειας σου. Κρα-
τήστε ένα στιγμιότυπο οθόνης ή ένα βίντεο της δράσης. 

α) Ο Λευτέρης (εικόνα 2) προσπαθεί να παραμείνει στη δύσκολη θέση 
ισορροπίας που βλέπεις, όση ώρα το κονταράκι ισορροπεί στην παλάμη του 
Γιάννη (εικόνα 3).Αν τα καταφέρει, κερδίζει έναν πόντο και αλλάζουν ρό-
λους. 
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          Εικόνα 2. Δύσκολη θέση ισορροπίας   Εικόνα 3.Ισορροπία κονταριού 

β) Η Δάφνη (εικόνα 4), κρατώντας ένα ραβδάκι, δημιούργησε ένα κλει-
στό σχήμα στο χαμηλό επίπεδο του χώρου, ενώ η Μυρτώ (εικόνα 5) προ-
σπαθεί να δημιουργήσει, με το στεφάνι της, ένα σωματικό σχήμα στο με-
σαίο επίπεδο του χώρου. Αν τα καταφέρει, κερδίζει έναν πόντο και αλλά-
ζουν ρόλους. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Εικόνα 4. κλειστό σχήμα           Εικόνα 5.μεσαίο επίπεδο 

4η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. ΤΑ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ 
Παρατήρησε προσεκτικά το σχήμα 1 αυτής της σελίδας και απάντησε στις 

ερωτήσεις με ένα «Ναι» ή ένα «Όχι». Κύκλωσε τη σωστή απάντηση στον 
πίνακα 2. 
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Σχήμα 1.σωματικά σχήματα 

Πίνακας 2.Πίνακας εντολών 

 
5η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Σε ένα μικρό βίντεο 30 δευτερολέπτων κάνετε σχοινάκι στατικό και με 
μετακίνηση. 

 
6η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Μεταβαίνετε στον παρακάτω σύνδεσμο και στο Padlet αναρτούν κάτι από 
φυσική δραστηριότητα μέσα στο σπίτι https://padlet.com/chgerani/hgs54 
rrh8p5t495i 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Oι παραπάνω δραστηριότητες μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν χάρη στην 

χρήση των ΤΠΕ.Η χρήση της τεχνολογίας συμβάλλει στην αξιοποίηση των 
μαθησιακών αντικειμένων να παρέχει στους μαθητές τη δυνατότητα να δια-
τυπώσουν προβλέψεις, να πειραματιστούν και να μάθουν από τα λάθη τους. 
Ακόμα να ακολουθήσουν το δικό τους ρυθμό μάθησης ανά ομάδα και να ε-
μπλουτίσουν τις μαθησιακές τους εμπειρίες με ένα οικείο, ευχάριστο και εν-
διαφέρον γι’ αυτούς μέσο.  

Τα αποτελέσματα της παραπάνω δραστηριότητα έδειξαν μεγάλη συμμε-
τοχή από τους μαθητές της Γ΄ Δημοτικού. Ικανοποιητική ανάπτυξη κινητι-
κών δεξιοτήτων και ικανοποιητική εκτέλεση ορισμένων από αυτές. Ακόμα οι 
μαθητές απέκτησαν θετική εμπειρία και ανάπτυξη της κιναισθητικής αντίλη-
ψης. Ιδιαίτερη εφευρετικότητα στην προσωπική τους δραστηριότητα μέσα 
στο σπίτι. Τέλος υπήρξε μεγάλη εμπλοκή των γονέων για την εκτέλεση α-
σκήσεων μαζί με τους μαθητές.  

 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Το μάθημα θα μπορούσε να αποκτήσει διαθεματική διάσταση εμπλέκο-
ντας γνωστικά αντικείμενα όπως η Μελέτη περιβάλλοντος (προσανατολι-
σμός) και η Πληροφορική (κίνηση ενός αντικειμένου στον καμβά του προ-
γραμματιστικού περιβάλλοντος Scratch). 

Εναλλακτικά, ο εκπαιδευτικός μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές να με-
τακινήσουν χαρτόνια διαφόρων χρωμάτων ή εικόνες ή άλλα μικρά διακριτά 
μεταξύ τους αντικείμενα που μπορεί να μετακινήσει ο μαθητής προς την κα-
τεύθυνση που θα τους υποδείξει. 

Το εκπαιδευτικό σενάριο μπορεί να επεκταθεί κατά μία ώρα σε προαύλιο 
χώρο, με συμμετοχή των μαθητών σε συνεργατικά παιχνίδια που αφορούν τη 
μετακίνηση στις προαναφερθείσες κατευθύνσεις, επιδιώκοντας την επίτευξη 
ψυχοκινητικών και κοινωνικο-συναισθηματικών στόχων. 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Chong, V., &Kuo, C. H. (2015).Racial identity profiles of asian-white biracial 

young adults: Testing a theoretical model with cultural and psychological 
correlates. Asian American Journal of Psychology, 6(3), 203-212 

Haapala, E.A., J. Vaisto, and N. Lintu.(2017). Physical activity and seden-
tary time in relation to academic achievement in children. Journal of Sci-
ence and Medicine in 

Sport.20(6):583–589 
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Maugeri G., Castrogiovanni P., Battaglia G., Pippi R., D'Agata Antonio 

Palma V., Di Rosa M., Musumeci G. (2000). The impact of physical ac-
tivity on psychological health during Covid-19pandemic in Italy. Heliyon 
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AΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΝΗ-
ΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 
Βέλκου Κυριακή1, Κολιπέτρη Ζωή2 

1ΣΕΕ ΠΕ60, 2ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας, 
 kikivelkou@gmail.com 

2ΣΕΕ ΠΕ60, 2ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας,  
zetakoli@gmail.com 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία διερευνά τις αντιλήψεις νηπιαγωγών για την ΕξΑΕ και τις 
διδακτικές πρακτικές που υλοποίησαν στις διαδικτυακές τάξεις την περίοδο του 
2019-2021, στην Περιφέρεια της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Αξιοποιήθηκε ως διερευ-
νητικό εργαλείο ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου και 
με βασικούς άξονες τη στοχοθεσία της ΕξΑΕ, την επαγγελματική μάθηση των εκ-
παιδευτικών, τις διδακτικές πρακτικές, την ανάδειξη δυσκολιών/δυνατοτήτων και 
τον βαθμό ικανοποίησης από τη συμμετοχή στην ΕξΑΕ. Από τα δεδομένα προκύπτει 
ότι αντιλαμβάνονται την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην προοπτική διατήρησης 
σχέσεων αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαιδευτικών, παιδιών και γονέων, αναδεικνύ-
ουν πρακτικές που σχετίζονται με ρουτίνες της τάξης τους και έχουν βιωματικό χα-
ρακτήρα. Οι δυσκολίες που αναδείχθηκαν αφορούσαν ζητήματα σχετικά με το ψη-
φιακό μέσο, τον χρόνο, αλλά και τη χρήση της τεχνολογίας. Για την υποστήριξη της 
διδακτικής ετοιμότητάς τους στο πεδίο της επαγγελματικής μάθησης, αναδείχθηκε, 
κυρίως, η συνεργασία τους με συναδέλφους, όπως και αυτή από το θεσμικό πλαίσιο 
(Υπουργείο Παιδείας, ΣΕΕ). Επίσης, αναδείχθηκε ένα γενικό αίσθημα ικανοποίησης 
από τις ενέργειες που υλοποίησαν στην ΕξΑΕ και η πεποίθηση ότι δεν μπορεί να 
αντικαταστήσει τη δια ζώσης, αλλά αποτελεί λύση σε συνθήκες κρίσης και υποστή-
ριξης μαθητών με αδυναμία φυσικής παρουσίας. Στην παρούσα εργασία αναδεικνύ-
εται η ανάγκη της συστηματικής επιμόρφωσης των νηπιαγωγών στην ΕξΑΕ. 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Προσχολική εκπαίδευση, Νηπια-
γωγοί 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Είναι αναμφισβήτητο ότι η εξάπλωση των ηλεκτρονικών μέσων στην εκ-
παίδευση στηρίζεται σε γενικότερες τεχνολογικές εξελίξεις και σε αποφάσεις 
της εκπαιδευτικής πολιτικής που τοποθετούνται σε θεσμικό επίπεδο. Η εδραί-
ωσή τους στην εκπαίδευση δημιουργεί ένα νέο παράδειγμα εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, προσφέροντας παράλληλα λύσεις σε ειδικά προβλήματα, όπως 
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αυτό το οποίο δημιούργησε η πανδημία του Covid 19, με τη μετάβαση από 
το μοντέλο, της εμπλουτισμένης με τη χρήση των νέων μέσων και τεχνολο-
γιών δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας, σε ένα μοντέλο διαδικτυακής εκ-
παίδευσης.  

Συγκεκριμένα, για την προσχολική εκπαίδευση αυτή η μετάβαση είχε ά-
μεσες συνέπειες στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση της διδασκαλίας. Η δια 
ζώσης εκπαίδευση είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις επικοινωνιακές συνθήκες 
που διαμορφώνει η φυσική παρουσία και η αλληλεπίδραση μεταξύ των συ-
ντελεστών της, ενώ στην περίπτωση της διαδικτυακής εκπαίδευσης, σύγχρο-
νης και ασύγχρονης, ο παράγοντας της χωροχρονικής απόστασης μεταξύ των 
συντελεστών της παιδαγωγικής διαδικασίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με 
τη δομή του σύγχρονου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος και του μέσου που α-
ξιοποιείται. Η μιντιακή διαμεσολαβούμενη διάδραση, μέσω τηλεδιάσκεψης 
επιτρέπει την αμφίδρομη επικοινωνία, όπως είναι ο διάλογος, η οποία όμως 
μπορεί να ακυρωθεί ως επικοινωνιακή συνθήκη, όταν λειτουργεί μέσα από 
ένα αυστηρά δομημένο εκπαιδευτικό πλαίσιο, το οποίο δεν επιτρέπει την αλ-
ληλεπίδραση των παιδιών με το εκπαιδευτικό υλικό (Σοφός, Κώστας & Πα-
ράσχου, 2015).  

Στο σημείο αυτό τίθεται το ζήτημα σε ποιες γνώσεις και διδακτικές πρα-
κτικές θα πρέπει να βασίζεται ο εκπαιδευτικός ως «σχεδιαστής και διαμεσο-
λαβητής», προκειμένου να δημιουργήσει ένα αλληλεπιδραστικό ηλεκτρονικό 
περιβάλλον μάθησης. Το ερώτημα αυτό προτάσσει την παιδαγωγική και δι-
δακτική θεώρηση, έναντι των πληροφορικών και τεχνολογικών δυνατοτήτων 
και αναδεικνύει την ανάγκη της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτι-
κών της προσχολικής εκπαίδευσης σε θέματα διαδικτυακής εκπαίδευσης. 

 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Οι ΤΠΕ έχουν ενταχθεί στα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα της προ-
σχολικής εκπαίδευσης, δημιουργώντας την αναγκαιότητα οι εκπαιδευτικοί 
να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να σχεδιά-
ζουν μαθήματα που θα τις ενσωματώνουν στην εκπαιδευτική διαδικασία 
(Angeli & Valanides, 2005). Η συγκεκριμένη συνθήκη εμφανίζεται απαιτη-
τικότερη στην περίπτωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ειδικότερα 
στη διαδικτυακή της μορφή (online-offline), όπου η χρήση των ΤΠΕ δεν α-
ποτελεί ένα συμπληρωματικό εργαλείο της μαθησιακής διαδικασίας, αλλά 
καθορίζει τη δομή του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και υποστηρίζεται από συ-
γκεκριμένες παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση α-
παιτείται να λαμβάνεται υπόψη ένα πολύ μεγάλο πλήθος παραμέτρων που 
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αφορούν στον τρόπο με τον οποίο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα παρασχεθεί 
στους εκπαιδευομένους, μέσω ηλεκτρονικών μαθησιακών περιβαλλόντων 
(Head, Lockee & Oliver, 2002). Η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται από 
την υποστήριξη που παρέχουν για επικοινωνία, αλληλεπίδραση και διάδραση 
μεταξύ μαθητή και εκπαιδευτικού, μεταξύ των εκπαιδευομένων, μεταξύ εκ-
παιδευομένου και περιεχομένου και μεταξύ εκπαιδευομένου και διεπαφής 
χρήστη, ειδικά σε περιβάλλοντα τρισδιάστατων αντικειμένων (Kerres, 2001). 

Τα ηλεκτρονικά μαθησιακά περιβάλλοντα καθορίζονται από α) το είδος 
της τεχνολογικής δομής (δομή και αρχιτεκτονική, χρηστικότητα, φορητό-
τητα, διαδραστικότητα), β) τον κώδικα, δηλαδή το συμβολικό σύστημα που 
αξιοποιείται προκειμένου να παρουσιαστούν οι ιδέες και οι πληροφορίες που 
αφορούν στον κόσμο (γλώσσα, εικόνα, αριθμός), γ) το διδακτικό σχεδιασμό 
(εκπαιδευτική δομή και προσαρμοστικότητα του περιεχομένου, ικανότητα 
διαλόγου και αλληλεπίδρασης με το περιεχόμενο), δ) το βαθμό εμπλοκής και 
τη δυνατότητα διυποκειμενικής νοηματοδότησης που επιτρέπουν στους μα-
θητές (Σοφός, Κώστας & Παράσχου, 2015). Η διαδικασία σχεδιασμού των 
μαθησιακών περιβαλλόντων αποσκοπεί, σύμφωνα με τους Herrington και 
Oliver (2000), να παρέχει αυθεντικές μαθησιακές δραστηριότητες, πολλα-
πλούς ρόλους και οπτικές, καθοδήγηση και υποστήριξη σε ένα αυθεντικό 
πλαίσιο (context), το οποίο προσομοιάζει, στη συγκεκριμένη περίσταση, στο 
περιβάλλον και τις συνθήκες δραστηριοποίησης του παιδιού της προσχολι-
κής ηλικίας. 

Αποφεύγοντας να εμπλακούμε σε δυισμούς του τύπου, εάν η ηλεκτρονική 
μάθηση οριοθετείται ως μέσο ή ως σύστημα/είδος της εκπαίδευσης, αναγνω-
ρίζουμε τη θέση ότι προτεραιότητα έχει η παιδαγωγική προσέγγιση. Η συ-
γκεκριμένη προσέγγιση αναδεικνύει τη σημαντικότητα του παιδαγωγικού με-
τασχηματισμού του περιεχομένου που παρέχεται και των διδακτικών πρακτι-
κών που αξιοποιούνται για να αντιμετωπισθούν οι περιορισμοί του δυσδιά-
στατου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος από τους εκπαιδευτικούς. Ο παιδαγω-
γικός μετασχηματισμός βασίζεται στις γνώσεις των εκπαιδευτικών για τα ψη-
φιακά εργαλεία και τις θεωρίες μάθησης που εμπλέκονται στη διαδικτυακή 
εκπαίδευση. 

Για τους εκπαιδευτικούς της προσχολικής εκπαίδευσης δεν υπάρχει η ε-
ξειδικευμένη γνώση (specialized content knowledge) της πληροφορικής, α-
νάλογη αυτής που υπάρχει σε ειδικότητες εκπαιδευτικών, αλλά υπάρχει δια-
μορφωμένος ο παράγοντας των αντιλήψεων/πεποιθήσεων για τη λειτουργία 
της διαμεσολαβούμενης διαδικτυακής μάθησης. Σύμφωνα με τους Fennema 
και Franke (1992), οι αντιλήψεις/πεποιθήσεις επηρεάζουν την παιδαγωγική 
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γνώση του περιεχομένου (ΠΓΠ) των εκπαιδευτικών (Shulman, 1987), η οποία 
στην προκειμένη συνθήκη, συνδιαμορφώνεται και αναδύεται από την αλλη-
λεπίδραση των γνωστικών πεδίων που κατέχουν οι εκπαιδευτικοί α) για τις 
βασικές έννοιες που ορίζουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Γνώση του πε-
ριεχομένου-Τι), β) την καταλληλόλητα των διδακτικών πρακτικών που εφαρ-
μόζονται (Παιδαγωγική Γνώση-Πως) και γ) των δυνατοτήτων των παιδιών 
(Γνώση του Ποιος) που συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία της εξ απο-
στάσεως (Πίνακας 1).  

 

Πίνακας 1. Αντιλήψεις εκπαιδευτικών και διαμόρφωση ΠΓΠ 

Η αξία αυτής της εννοιολογικής κατασκευής έγκειται στη δυνατότητα που 
προσφέρει για την καλύτερη κατανόηση της διδακτικής δράσης του εκπαι-
δευτικού, για την πρόγνωση της ποιότητας της διδασκαλίας στη διαδικτυακή 
εκπαίδευση και για τη δυνατότητα παρέμβασης στην εξελικτική βελτίωση 
των γνωστικών πεδίων, που αποτελούν τη βάση για τη δομική της σύνθεση 
μέσω της επαγγελματικής ανάπτυξής του (Κολιπέτρη, 2015).  

Μετά από την εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης στα ελληνικά νηπιαγωγεία, 
κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2019-20 και 2020-2021 και με δεδομένο 
ότι οι εκπαιδευτικοί στην πλειονότητά τους δεν έχουν επιμορφωθεί για την 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση, προκύπτει η ανάγκη διερεύνησης των αντιλή-
ψεων/πεποιθήσεών τους και των διδακτικών πρακτικών που εφάρμοσαν, ως 
πρώτο βήμα πριν από τη διερεύνηση των γνωστικών πεδίων που κατέχουν. 
Τα βασικά ερωτήματα στα οποία επικεντρώνεται η διερευνητική μας προ-
σπάθεια είναι τα εξής: 
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 Ποιες είναι οι αντιλήψεις που έχουν διαμορφώσει σχετικά με τους στόχους 
της εξαποστάσεως εκπαίδευσης στο νηπιαγωγείο; 

 Ποιες διδακτικές πρακτικές αξιοποιούν στην υλοποίησή της; 
 Πώς υποστηρίχθηκε η διδακτική ετοιμότητά τους; 
 Ποιες δυνατότητες/δυσκολίες αντιμετωπίζουν;  
 Ποιος είναι ο βαθμός ικανοποίησης από τη συμμετοχή τους στην εξ απο-

στάσεως εκπαίδευση; 
 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Στη παρούσα μελέτη συμμετείχαν 239 νηπιαγωγοί της δημόσιας εκπαί-

δευσης της Δυτικής Θεσσαλονίκης και πραγματοποιήθηκε στο διάστημα Ια-
νουαρίου-Φεβρουαρίου 2021. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών ήταν εθελο-
ντική (voluntary sample), τα χαρακτηριστικά των οποίων καταγράφονται 
στον Πίνακα 2.  
 
Διδακτική εμπειρία 0-10 11-20 21-30 31+   

Εκπαιδευτικοί 6 89 119 25  
Μορφωτικό επίπεδο 1*,2 3 3,4 1,2,4 1,2,3,4,5 3,5 
Εκπαιδευτικοί 25 89 55 64   1 5 

*1=Σχ. Νηπ/γών (διετής) 2= Εξομοίωση 3= Πανεπιστημιακό Τμήμα Νηπ/γων 
4= Διδασκαλείο 5= Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

Πίνακας 2. Διδακτική εμπειρία και μορφωτικό επίπεδο των εκπαιδευτικών 

Η διερεύνηση έγινε με ερωτηματολόγιο, το οποίο δομήθηκε με δέκα (10) 
ερωτήσεις, εκ των οποίων επτά (7) ήταν ανοιχτού τύπου και οι απαντήσεις 
κωδικοποιήθηκαν βάσει ανάλυσης περιεχομένου. Οι υπόλοιπες τρεις (3) ή-
ταν ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, όπου θα έπρεπε οι εκπαιδευτικοί να ε-
πιλέξουν απαντήσεις και να δηλώσουν τον βαθμό συμφωνίας τους σε μια πε-
ντάβαθμη κλίμακα (1=Συμφωνώ απόλυτα 2=Συμφωνώ αρκετά 3=Συμφωνώ 
ελάχιστα 4=Δεν συμφωνώ 5=Δεν γνωρίζω) και σε μια τρίβαθμη (1=Πολύ, 
2=Λίγο, 3= Καθόλου). 

Συγκεκριμένα, με το ερωτηματολόγιο διερευνήθηκαν οι αντιλήψεις των 
εκπαιδευτικών για τους στόχους της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, οι ενέρ-
γειες που πραγματοποίησαν προκειμένου να διδάξουν, οι διδακτικές πρακτι-
κές που εφάρμοσαν, οι δυνατότητες/δυσκολίες που αντιμετώπισαν, ο βαθμός 
προσωπικής ικανοποίησης από την υλοποίηση της εξΑΕ και οι προτάσεις α-
ξιοποίησης της εξΑΕ. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Σχετικά με τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τους στόχους της ΕξΑΕ 

στο νηπιαγωγείο διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί διατυπώνουν πάνω από 
έναν στόχο και συνολικά διατύπωσαν 265 στόχους. Μετά από την κωδικο-
ποίηση του περιεχομένου των απαντήσεων προέκυψαν επτά κατηγορίες στις 
οποίες το μεγαλύτερο ποσοστό συγκέντρωσαν οι στόχοι ενίσχυσης/διατήρη-
σης της κοινωνικής αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαιδευτικού/παιδιών(29%), α-
κολουθούν οι συνδυαστικού τύπου στόχοι, όπως είναι οι μαθησιακοί και δια-
τήρησης της κοινωνικής αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαιδευτικού /παιδιών 
/γονέων και παιδιών μεταξύ τους (26,40%), οι γενικοί μαθησιακοί στόχοι 
(21%), οι στόχοι συμπλήρωσης/αναπλήρωσης της δια ζώσης εκπαίδευσης 
(5,6%). Επίσης, καταγράφηκαν οι αντιλήψεις ότι η ΕξΑΕ είναι ακατάλληλη 
και ανεπαρκής για το νηπιαγωγείο (1,5%) και ικανοποιεί στόχους δημιουργι-
κής απασχόλησης μέσω της ΕξΑΕ(1,15%) (Σχεδιάγραμμα 1). 

 

 

Σχεδιάγραμμα 1. Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τους στόχους της ΕξΑΕ 
στο νηπιαγωγείο 

Σχετικά με τις διδακτικές πρακτικές οι εκπαιδευτικοί αξιοποίησαν κατά τη 
διάρκεια των τηλεδιασκέψεων διδακτικές πρακτικές που εφαρμόζανε στο δια 
ζώσης μάθημα, όπως είναι οι ρουτίνες (πίνακες αναφοράς, πρωινή συζήτηση, 
πρωινές ανακοινώσεις κ.ο.κ.), οι οποίες συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ποσο-
στό (86%), η εναλλαγή παιχνιδιών κίνησης και εργασιών στην οθόνη 
(81,60%), οι μουσικές δραστηριότητες και τα κινητικά παιχνίδια (66,90%), η 
υποστήριξη διαλόγου μεταξύ των παιδιών (62,70%), οι δράσεις με χειροτε-
χνικές κατασκευές (55,23%), η γιορτή μαζί με γονείς διαδικτυακά (52,70%), 

Γενικοί 
μαθησιακοί 
/γνωστικοί 

στόχοι 

Στόχοι 
ενίσχυσης/δ
ιατήρησης 

της 
κοινωνικής 

αλληλεπίδ…

Συνδυαστικ
ού τύπου 
στόχοι: 

μαθησιακοί 
και 

διατήρηση…

Συναισθημα
τικοί 

στόχοι/ψυχ
ολογικής 

υποστήριξης 
των …

Στόχοι 
συμπλήρωσ
ης/αναπλήρ

ωσης της 
δια ζώσης 

εκπαίδευσ…

Στόχοι 
δημιουργική

ς 
απασχόλησ

ης

Ανεπαρκής 
/ακατάλληλ

η 
εκπαίδευση 

για το 
νηπιαγωγε…

Σειρά1 21% 29% 26,40% 15% 5,60% 1,15% 1,50%

21%
29% 26,40%

15% 5,60% 1,15% 1,50%

Αντιλήψεις για τους στόχους της ΕξΑΕ στο νηπιαγωγείο
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τα ανοιχτά ερωτήματα στα παιδιά για τις εργασίες τους (51,80%). Αναφορικά 
με τον τρόπο με τον οποίο υποστήριξαν τις παραπάνω πρακτικές, οι νηπια-
γωγοί αναφερθήκαν στη συνεργασία με συναδέλφους (43,50%), στην υλο-
ποίηση εργασιών με τη συμμετοχή των παιδιών την ώρα της τηλεδιάσκεψης 
(36,40%), σε εργασίες που δόθηκαν στο πλαίσιο ασύγχρονης εκπαίδευσης 
(33,40%) και στη συμμετοχή γονέων στο μάθημα (33,40%). Επίσης, αρκετές 
νηπιαγωγοί χαρακτήρισαν τις πρακτικές τους ως δασκαλοκεντρικές 
(34,70%), ενώ κάποιες άλλες ως διαδραστικές που ενίσχυσαν ταυτόχρονα τη 
συμμετοχή των παιδιών (30,90%) και τη συμμετοχή και την ανατροφοδό-
τηση από γονείς στο τέλος του μαθήματος (30,10%) (Σχεδιάγραμμα, 2).  
 

Σχεδιάγραμμα 2. Διδακτικές πρακτικές των νηπιαγωγών στην εξΑΕ 

Σχετικά με τη διδακτική ετοιμότητα των εκπαιδευτικών για την εξΑΕ δη-
λώνουν ότι εξοικειώθηκαν με το περιβάλλον της ΕξΑΕ περισσότερο με δικές 
τους προσπάθειες, οι οποίες αφορούσαν στη χρήση ψηφιακών εργαλείων 
(24,10%) και στη μελέτη σχετικού υλικού που εντόπισαν στο διαδίκτυο 
(21,96%). Επίσης, μυήθηκαν στην εφαρμογή διαφόρων ψηφιακών εργαλείων 
στην εξΑΕ, μέσω επιμόρφωσης από ΣΕΕ (16,50%), αναζήτησαν βοήθεια από 
κάποιον που ‘γνωρίζει’ (15,70%), συμμετείχαν σε επιμόρφωση εκτός σχολι-
κού πλαισίου (12,14%) και σε επιμόρφωση μετά από πρόσκληση του Υπουρ-
γείου Παιδείας (9,43%). Για την προετοιμασία του μαθήματός τους ανέτρε-
ξαν πολύ σε υλικό που δόθηκε από τις ΣΕΕ (63,59%), επικοινώνησαν πολύ 
με συναδέλφους του νηπιαγωγείου τους και μοιράστηκαν ιδέες και προβλη-
ματισμούς μαζί τους (87%), όπως και με συναδέλφους από άλλες σχολικές 
μονάδες (68,20%), ενημερώθηκαν από ιστοσελίδες και άρθρα (77,80%), α-
ξιοποίησαν λιγότερο το προσωπικό τους αρχείο (48%) και απέφυγαν να μοι-
ραστούν τους προβληματισμούς τους με ΣΕΕ ΠΕ60 (51%). 

86% 81,60% 79%
66,90%62,70%55,23%52,70%51,80%43,50%36,40%34,70%33,40%33,40%30,90%30,10%

Διδακτικές πρακτικές των νηπιαγωγών στην ΕξΑΕ
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Σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν καταγράφονται οι εξής: α) 
τεχνικής φύσεως, όπως είναι οι δυσκολίες στη σύνδεση του webex (16,80%), 
στον διαμοιρασμό των αρχείων μουσικής, εικόνας, video (11,17%), στη συμ-
μετοχή των παιδιών (ματαίωση από κακή σύνδεση, απουσία δυνατότητας 
συμμετοχής) (24,80%), β) περιεχομένου εκπαιδευτικού υλικού, όπως είναι η 
δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού (πολύωρη προετοιμασία, αναζήτηση, κό-
πος) (16,13%) και η επιλογή των δραστηριοτήτων της μέρας (4,56%), γ) χρο-
νικής διάρκειας, όπως είναι η μη επάρκεια της διδακτικής ώρας (2,04%), η 
κόπωση των παιδιών (παιδιά νυσταγμένα, ώρα φαγητού παιδιών)(14,80%) 
και η μεγάλη διάρκεια των διαλειμμάτων, γιατί με δυσκολία επέστρεφαν 
στην οθόνη τα παιδιά (1,26%), δ) επικοινωνίας με τα παιδιά, όπως η διατή-
ρηση του ενδιαφέροντος (7,70%) και ‘απρόσωπης επικοινωνίας’ (3,40%), ε) 
σχέσης με τους γονείς την ώρα του μαθήματος στη διαδικτυακή αίθουσα: α-
πρόθυμοι, παρεμβατικοί (2,90%) και στ) ανεπάρκειας των εκπαιδευτικών σε 
ψηφιακές δεξιότητες (3,60%). 

Σχετικά με τις δυνατότητες που αναδύθηκαν από τη συμμετοχή στην Ε-
ξΑΕ, οι εκπαιδευτικοί διαπίστωσαν ότι έδρασαν υποστηρικτικά μεταξύ τους 
οι συνάδελφοι (21,70%), αξιοποίησαν τη φαντασία τους με δημιουργικές 
δράσεις (17,50%), ενέταξαν στις διδακτικές πρακτικές τους μια ποικιλία ψη-
φιακών μέσων και διδακτικού υλικού (18,14%), οι γονείς ήταν πολύ υποστη-
ρικτικοί (19,08%), δραστηριοποιήθηκαν με ευελιξία στην καθημερινότητά 
τους (12,70%), τα παιδιά απολάμβαναν το μάθημα μέσω οθόνης (9,13%) και 
σε ένα μικρό ποσοστό δεν παρατήρησαν κάτι θετικό (1,52%). 

Ο βαθμός ικανοποίησης από τη συμμετοχή τους στην ΕξΑΕ ποικίλει. Συμ-
φωνούν πολύ ότι το εκπαιδευτικό τους έργο χαρακτηρίζεται από συνεχείς 
προκλήσεις (80,30%), νιώθουν αρκετά ικανοποιημένοι για τον τρόπο που υ-
ποστήριξαν την ΕξΑΕ στην τάξη τους (50,20%), κάποιοι συμφωνούν ότι η 
ΕξΑΕ ήταν αρκετά εύκολη διαδικασία (40,50%), συμφωνούν αρκετά ότι η 
ΕξΑΕ μπορεί να αναδειχθεί ως λύση σε συνθήκες κρίσης (44,70%) και ότι 
μπορεί να υποστηρίξει μαθητές που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν το 
μάθημα με φυσική παρουσία (32,20%), αλλά και ότι επίσης τους κουράζει 
αρκετά η σκέψη να αφιερώσουν πολύ περισσότερο χρόνο στην προετοιμασία 
της διδασκαλίας τους (33,40%). Τέλος, δεν συμφωνούν καθόλου ότι η ΕξΑΕ 
μπορεί να υποβοηθήσει τη δια ζώσης διδασκαλία (36,80%). 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα σχετικά με το προφίλ των νηπιαγω-

γών που συμμετείχαν στην έρευνα για την ΕξΑΕ, διαπιστώνουμε ότι το με-
γαλύτερο ποσοστό τους έχει διδακτική εμπειρία 21-30 χρόνια και έχει πανε-
πιστημιακό τίτλο σπουδών. Κυρίαρχο στόχο της ΕξΑΕ αναδεικνύουν την υ-
ποστήριξη της αλληλεπίδρασης μεταξύ όλων των συντελεστών και ακολου-
θούν οι μαθησιακοί/γνωστικοί στόχοι, ενώ η δημιουργικότητα συγκεντρώνει 
ελάχιστα ποσοστά.  

Αναφορικά με τις διδακτικές πρακτικές και τον τρόπο οργάνωσης του πε-
ριεχομένου, οι νηπιαγωγοί στην πλειονότητά τους οργάνωσαν δραστηριότη-
τες που αναδεικνύουν το βιωματικό χαρακτήρα της μάθησης, με την εναλ-
λαγή της κίνησης των παιδιών με την εργασία τους μέσω οθόνης, με μουσικές 
και χειροτεχνικές δράσεις. Επίσης, ενέταξαν ρουτίνες του νηπιαγωγείου, ό-
πως την πρωινή συζήτηση, τις δραστηριότητες ‘καλημέρας’, την ενασχόληση 
με πίνακες αναφοράς κ.ο.κ. Μια πιθανή εξήγηση σε αυτό το δεδομένο θα 
μπορούσε να είναι ότι προσπάθησαν να εμπλέξουν τα παιδιά σε ένα εικονικό 
περιβάλλον, το οποίο φρόντισαν να έχει οικεία στοιχεία από τη δια ζώσης 
διδασκαλία και από τη βιωμένη πρότερη εμπειρία τους μέσα στην τάξη. Οι 
συγκεκριμένες πρακτικές σε συσχέτιση με την έμφαση που δίνει η πλειονό-
τητά τους στις έννοιες της επικοινωνίας-επαφής και της αλληλεπίδρασης, α-
ναδεικνύουν την κοινωνική διάσταση των διδακτικών πρακτικών τους, δη-
μιουργώντας ένα πεδίο οικείας συναλλαγής στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, σε 
συνθήκες χωροχρονικής απόστασης από τα παιδιά και τις οικογένειές τους. 

Αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι ένας σημαντικός αριθμός νη-
πιαγωγών αποδέχεται ότι οι διδακτικές πρακτικές που υιοθέτησε υπήρξαν 
‘δασκαλοκεντρικές’, ενώ ένας εξίσου σημαντικός αριθμός αποδέχεται τον 
όρο ‘διαδραστικές’. Πιθανόν η πρώτη αντίληψη να αφορά στον κυρίαρχο 
ρόλο των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση και υλοποίηση του περιεχομένου 
των δραστηριοτήτων. Ενώ, η δεύτερη αφορά στην προσαρμοστικότητα και 
στον μετασχηματισμό του περιεχομένου των δραστηριοτήτων, ώστε να αντα-
ποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών τους και να εξασφαλίζουν την αλλη-
λεπίδρασή τους τόσο με το υλικό των δράσεων όσο και μεταξύ τους.  

Οι νηπιαγωγοί στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στις νέες απαιτή-
σεις, εκτός από την ατομική τους προσπάθεια και προκαθορισμένες μορφές 
επαγγελματικής μάθησης (επιμόρφωση από το Υπουργείο Παιδείας, επιμόρ-
φωση από ΣΕΕ, επιμόρφωση από άλλους φορείς), διαπιστώθηκε ότι αναζή-
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τησαν υποστήριξη από τους συναδέλφους σε ένα πλαίσιο αμοιβαίων ανταλ-
λαγών, μαθαίνοντας ο ένας από τον άλλον με συνεργατικές διαδικασίες 
(Johnson & Johnson 2009). 

Σε επίπεδο δυσκολιών αναδείχθηκαν επιβαρυντικοί παράγοντες όπως: α) 
η εξάρτηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από τα τεχνολογικά μέσα. Προ-
βλήματα που σχετίζονταν με το τεχνολογικό υλικό φάνηκε να ήταν αποτρε-
πτικά για όσους συμμετείχαν. Για τις/τους νηπιαγωγούς σήμαινε πως εάν και 
ήταν προετοιμασμένες/οι για τη διεξαγωγή του μαθήματος, μια κακή σύν-
δεση στο διαδίκτυο ή η κακή λειτουργία του μικροφώνου ή της οθόνης, συ-
νέβαλλε αρνητικά στη συνολική εμπειρία του εξ αποστάσεως προγράμματος 
(Weber, 1996), β) η προετοιμασία του μαθήματος έδειξε να απαιτεί αυξημένο 
χρόνο και κόπο στην αναζήτηση κατάλληλων δραστηριοτήτων και γ) η μη 
εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τη χρήση της τεχνολογίας. Παρόμοιες δυ-
σκολίες μέχρι στιγμής έχουν αναδειχθεί στο πεδίο μελέτης κυρίως σε άλλες 
βαθμίδες (Muilenburg & Berge, 2001‧ Levine & Sun, 2002‧ Valentine, 2002‧ 
Σαρρή 2017). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά αρκετών νηπια-
γωγών για τους περιορισμούς που τέθηκαν από το ωρολόγιο πρόγραμμα της 
ΕξΑΕ, όπως είναι η υλοποίησή του το μεσημέρι, η δομή και η διάρκειά του, 
αναδεικνύοντας μια πτυχή που χρειάζεται περισσότερη διερεύνηση. 

Σχεδόν όλες/οι συμφώνησαν ότι το εκπαιδευτικό έργο τους, γενικότερα, 
χαρακτηρίζεται από συνεχείς προκλήσεις και με τα σημερινά δεδομένα αρ-
κετές/οί θεωρούν ότι η ΕξΑΕ αναδείχθηκε ως υποστηρικτική λύση, αν και 
δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη δια ζώσης διδασκαλία. Νοιώθουν ικανοποι-
ημένες/οι για τον τρόπο με την οποία την υποστήριξαν και εκφράζουν την 
άποψη ότι μπορεί να υποστηρίξει μαθητές που δεν δύνανται να παρακολου-
θήσουν το μάθημα με φυσική παρουσία. Τα συγκεκριμένα ευρήματα αναδει-
κνύουν έναν βαθμό εξοικείωσης των νηπιαγωγών με την ΕξΑΕ και την ανα-
γνώριση της συμβολής της σε καταστάσεις όπου δεν είναι εφικτή η δια ζώσης 
διδασκαλία. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα διερευνητική μελέτη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ανα-
δεικνύεται η προσαρμοστικότητα των νηπιαγωγών στις απαιτήσεις μιας δύ-
σκολης συγκυρίας για την οποία δεν είχαν πρότερη εμπειρία. Επιβεβαιώνεται 
η προσπάθειά τους για την παιδαγωγική και όχι την τεχνολογική προσέγγιση 
της ΕξΑΕ, μέσω της οποίας επιδιώκουν την επίτευξη στόχων, κυρίως, δια-
σφάλισης της αλληλεπίδρασης και λιγότερο των μαθησιακών. Η διδακτική 
ετοιμότητά τους υποστηρίχθηκε από την ατομική προσπάθειά τους για τη 



195 

διασφάλιση της επάρκειάς τους και από τις επιμορφώσεις των ΣΕΕ. Το γεγο-
νός ότι σε μεγάλο ποσοστό, οι νηπιαγωγοί συνδέθηκαν με τις συναδέλφους 
τους όχι μόνο της ίδιας σχολικής μονάδας, αλλά και με συναδέλφους από 
διαφορετικά νηπιαγωγεία και μοιράστηκαν ιδέες και προβληματισμούς, ανέ-
δειξε την οπτική μιας συνεργατικής διάθεσης και αλληλεγγύης, υποστηρικτι-
κής της διδακτικής τους πρακτικής (Glazer & Hannafin 2006).  

Επίσης, σημαντικό εύρημα αποτελεί η προσπάθεια δημιουργίας διαδι-
κτυακής κοινότητας από εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς, στην οποία στο 
πλαίσιο των αλληλεπιδράσεων που αναπτύχθηκαν παρουσιάζονται προσπά-
θειες γεφύρωσης της ατομικής με την ομαδική μάθηση. Οι αλληλεπιδράσεις 
αυτές όπως καταγράφηκαν από τις νηπιαγωγούς διαπιστώθηκε ότι αναπτύ-
χθηκαν: α) στο πεδίο της επικοινωνίας μεταξύ τους, β) στο πεδίο οργάνωσης 
και διαχείρισης ψηφιακού περιεχομένου και γ) στο πεδίο της καθημερινής 
υποστήριξης των παιδιών από τους γονείς.  

Σημαντικό είναι και το εύρημα δασκαλοκεντρικότητας, σε αντίθεση με 
αυτό της διαδραστικότητας του περιεχομένου των μαθημάτων της ΕξΑΕ με 
τις συμμετοχικές δραστηριότητες για τα παιδιά, γιατί αναδεικνύει το έλ-
λειμμα της γνώσης του διδακτικού μετασχηματισμού του περιεχομένου του 
μαθήματος από τους εκπαιδευτικούς. Το συγκεκριμένο εύρημα αναδεικνύει 
την ανάγκη ένταξης του μαθήματος της διδασκαλίας μέσω της ΕξΑΕ στα πα-
νεπιστημιακά τμήματα από τα οποία αποφοιτούν οι εκπαιδευτικοί, αλλά και 
της συστηματικής επιμόρφωσής τους στην ΕξΑΕ, όταν είναι ήδη επαγγελμα-
τίες (Levine & Sun, 2002). 

Τα παραπάνω συμπεράσματα επιδέχονται, προφανώς, περαιτέρω έλεγχο 
και δε μπορούν να γενικευτούν στον ευρύτερο εκπαιδευτικό πληθυσμό, λόγω 
αρκετών περιορισμών που θέτει η συγκεκριμένη έρευνα. Το δείγμα της έρευ-
νας είναι ένας από τους παράγοντες, που μπορεί να λειτουργήσει περιορι-
στικά στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων, καθώς προέρχεται από μία συγκε-
κριμένη γεωγραφική περιοχή, το μέγεθός του είναι μικρό και αναφέρεται 
μόνο σε νηπιαγωγούς εκπαίδευσης του δημόσιου τομέα. Το γεγονός ότι το 
δείγμα των ερωτηθέντων της παρούσας έρευνας προέρχεται από έναν μόνο 
νομό, δεν επιτρέπει τη γενίκευση των ευρημάτων για το συνολικό πληθυσμό 
των εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης. 

Θα ήταν ενδιαφέρον να μελετηθούν περαιτέρω οι αντιλήψεις και οι γνώ-
σεις των νηπιαγωγών με ποιοτικές μεθόδους έρευνας, όπως ατομικές συνε-
ντεύξεις προκειμένου να εντοπιστούν σε βάθος δυσκολίες και εμπόδια εφαρ-
μογής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Επίσης, χρήζει περαιτέρω διερεύνη-
σης το ζήτημα της αξιοποίησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ως μορφή 
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επιμόρφωσης, εκπαίδευσης και υποστήριξης των νηπιαγωγών, αλλά και ως 
πεδίο πρακτικής. Προτείνεται, να επαναληφθεί η παρούσα έρευνα με δειγμα-
τοληψία μεγαλύτερου δείγματος εκπαιδευτικών από περιοχές αστικού, ημια-
στικού και αγροτικού τύπου περισσοτέρων νομών ή πανελλαδικά με διαφο-
ρετικά χαρακτηριστικά, ως προς τα χρόνια υπηρεσίας και το μορφωτικό επί-
πεδο, ώστε να διαφανούν τυχόν διαφορές η συγκλίσεις στα ευρήματα, προ-
κειμένου να εξαχθούν περισσότερο γενικεύσιμα και πιο αξιοποιήσιμα για 
τους ιθύνοντες της εκπαίδευσης συμπεράσματα. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε η επιτυχία του προγράμματος σύγχρονης 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που υλοποιήθηκε σε δύο τμήματα νηπιαγωγείου (39 
συμμετέχοντες) κατά τη διάρκεια της πρόσφατης αναστολής λειτουργίας των Σχο-
λικών Μονάδων (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2020). Το πρόγραμμα στηρίχθηκε στη συ-
στηματική πρακτική διαμοιρασμού υποδωματίων (Breakout sessions) με την ενεργό 
συμμετοχή γονέων και παιδιών στις ομάδες εργασίας που διαμορφώνονταν σε κάθε 
ημερήσια διδασκαλία. Η ανάλυση των ανώνυμων ερωτηματολογίων που απαντήθη-
καν από τους γονείς σκιαγραφεί τη στάση τους απέναντι στην εξ αποστάσεως εκ-
παίδευση στο Νηπιαγωγείο και αξιολογεί την επιτυχία της πρακτικής διαμοιρασμού 
υποδωματίων. Οι γονείς αφενός δήλωσαν ικανοποιημένοι από την εφαρμογή του 
προγράμματος (μεθοδολογία, θεματολογία, υλοποίηση)και ανέφεραν την ανάπτυξη 
της επικοινωνίας και της συνεργασίας με τα παιδιά τους, αλλά και των παιδιών με-
ταξύ τους, μέσω της εργασίας σε ομάδες στα υποδωμάτια. Η εξ αποστάσεως εκπαί-
δευση στο Νηπιαγωγείο φαίνεται να διατήρησε την επαφή των παιδιών με το σχο-
λικό πλαίσιο, δημιουργώντας τους ευχάριστα συναισθήματα. Ωστόσο, καταγράφη-
καν προβλήματα που αφορούσαν στη συνδεσιμότητα, την κούραση λόγω του μεση-
μεριανού ωραρίου εφαρμογής, καθώς και την αδυναμία συγκέντρωσης των παιδιών 
σε κάποιες περιπτώσεις. 

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: εξ αποστάσεως εκπαίδευση, νηπιαγωγείο, Covid-19, syneduca-
tion, breakoutsessions, εργασία σε ομάδες 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τηλεδιάσκεψη (video conference) είναι η σύγχρονη (ταυτόχρονη) συνά-

ντηση από απόσταση κατά κανόνα μέσω Διαδικτύου και αποτελεί μία επι-
λογή εκπαίδευσης σε περίοδο πανδημίας. Για την υποστήριξη της υπηρεσίας 
τηλεδιάσκεψης υπάρχουν πλατφόρμες ελεύθερου ανοικτού αλλά και εμπορι-
κού λογισμικού. Στις εφαρμογές τηλεδιάσκεψης υπάρχουν εργαλεία όπως: 
Κατάλογος συμμετεχόντων, δωμάτιο συνομιλίας (Chat room), εργαλεία Επι-
κοινωνίας - Αλληλεπίδρασης (Σηκώνω χέρι, Ναι, Όχι, Έκφραση συναισθή-
ματος), έρευνα, κουίζ, ασπροπίνακας, διαμοίραση επιφάνειας εργασίας ή ε-
φαρμογής – αρχείου, δωμάτια - (Συν) εργασίας σε ομάδες 

Πιο συγκεκριμένα στα δωμάτια εργασίας γίνεται ενεργοποίηση χρήσης Ο-
μάδων Εργασίας. Οι Οικοδεσπότες και οι Συνοικοδεσπότες μπορούν να δη-
μιουργήσουν και να κατανέμουν τους συμμετέχοντες σε μικρότερες ομάδες 
εργασίας. Οι συμμετέχοντες μπορούν να μοιράζονται περιεχόμενο να χρησι-
μοποιούν συνεργατικά εργαλεία όπως η συνομιλία chat, παρόμοια όπως και 
στην κύρια τηλεδιάσκεψη. 

Τo μοντέλο της Συνεκπαίδευσης [Syneducation (synergy + education)] εί-
ναι ένα ισχυρό συνεργατικό δίκτυο, το οποίο λειτουργεί ως ένας “οργανισμός 
που μαθαίνει”, σύμφωνα με τη συστημική θεώρηση του PeterSenge (2006). 
Σε αυτό το συνεργατικό δίκτυο οι συμμετέχοντες (ενήλικοι και παιδιά) συνε-
χώς επεκτείνουν τις δυνατότητές τους (επιβεβαιώνοντας και τον Senge) και 
δημιουργούν αποτελέσματα που πραγματικά τους ενδιαφέρουν. Ταυτόχρονα 
εμπλουτίζουν τις συναισθηματικές και κοινωνικές τους δεξιότητες, τροφοδο-
τούνται με νέα πρότυπα σκέψης και συμπεριφοράς, μαθαίνουν πώς να δια-
χειρίζονται τη γνώση συνεργατικά και πώς -μέσα από αμοιβαία συμβουλευ-
τική (mutualmentoring)- να συνδημιουργούν και να παράγουν νέα γνώση· 
επιπλέον να βελτιώνονται από κοινού, να απελευθερώνουν και να πραγμα-
τώνουν τη συλλογική προσδοκία /κοινό όραμα, αξιοποιώντας στο έπακρο το 
ανθρώπινο και το κοινωνικό κεφάλαιο που δημιουργείται σε κάθε φάση του 
προγράμματος. 

Αυτό μετασχηματίζει την κουλτούρα και τη νοοτροπία των συμμετεχό-
ντων και μεταξύ των άλλων αποφέρει την ανάπτυξη ισχυρών μηχανισμών για 
την αντιμετώπιση και κυρίως για την πρόληψη αρνητικών συμπεριφορών στη 
σχολική και στην ευρύτερη κοινότητα. 

Το σχολείο που είναι προσανατολισμένο στη συνεργασία με την οικογέ-
νεια και την κοινότητα έχει ως βασικό στόχο τη συνέργεια μεταξύ σχολείου, 
οικογένειας και κοινότητας. Το όραμα του σχολείου για την εκπαίδευση των 
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παιδιών αναπτύσσεται από κοινού από τους εκπαιδευτικούς και τις οικογέ-
νειες των μαθητών, δημιουργούνται υψηλές προδιαγραφές ποιότητας για τη 
μαθησιακή διαδικασία (με την ευρύτερη σημασία) και παρέχεται ενθάρρυνση 
και συστηματική βοήθεια σε όλα τα παιδιά, προκειμένου να εξελίσσονται και 
να βελτιώνονται συνεχώς.  

Παράλληλα αναπτύσσονται στρατηγικές που ενισχύουν τη δια βίου εκπαί-
δευση των μελών των οικογενειών, αξιοποιώντας και τις δυνατότητες και 
τους πόρους που η κοινότητα μπορεί να προσφέρει. Οι διαδικασίες εκπαίδευ-
σης του προσωπικού του σχολείου είναι ανοικτές και στους γονείς και υπάρ-
χουν προγράμματα που απευθύνονται στην οικογένεια και εστιάζουν σε ζη-
τήματα σχετικά με τον υποστηρικτικό ρόλο της στη σχολική ζωή. Μέσα σε 
αυτό το πλαίσιο, το σχολείο επιδιώκει να διατηρεί προσωπικές και συστημα-
τικές επαφές με όλες τις οικογένειες, καταβάλλοντας προσπάθειες, ώστε να 
ξεπεραστούν τα όποια εμπόδια και να επιτυγχάνεται διαρκής και ουσιαστική 
επικοινωνία του σχολείου με τις οικογένειες των μαθητών και με την υπο-
στήριξη της κοινότητας. 

Με γνώμονα την ανάγκη του επαναπροσδιορισμού του ρόλου του σχο-
λείου και του εκπαιδευτικού του έργου, με έναν ισχυρό κοινωνικοπαιδαγω-
γικό προσανατολισμό που οραματίζεται να εκπαιδεύσει όχι μόνο τους μαθη-
τές, αλλά και όλα τα άτομα και τις ομάδες που σχετίζονται με τη σχολική 
κοινότητα, (Kornbeck&Radermaecker, 2011· Kyriacou, 2015· Μυλωνάκου 
– Κεκέ, 2013, 2015· Mylonakou – Keke, 2015· Stephens, 2013) εφαρμό-
στηκε σε ένα διθέσιο νηπιαγωγείο κατά την περίοδο της εξ αποστάσεως εκ-
παίδευσης λόγω της πανδημίας ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων που κινή-
θηκε πάνω σε δυο άξονες (α)τα εργαστήρια δεξιοτήτων για τα οποία επιλέ-
χθηκε ως πιλοτικό σχολείο, και (β)την εφαρμογή της εργασίας σε ομάδες παι-
διών και γονέων μέσω του εργαλείου «Δωμάτια (Συν)εργασίας» - 
Breakoutsessions. 

 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Στην παρούσα ενότητα, περιγράφονται τα στοιχεία υλοποίησης του προ-
γράμματος που αποτέλεσαν τη δομή της έρευνας. 

 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε δύο τμήματα νηπιαγωγείου στη Θεσσα-
λονίκη με δυναμικό 39 μαθητών/τριών και ηλικία Μ.Ο.=5,2 έτη (T.A.= 0,78). 
Τις σύγχρονες ημερήσιες διδασκαλίες πραγματοποίησαν τρεις νηπιαγωγοί, οι 
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δύο υπεύθυνες νηπιαγωγοί των τμημάτων και η τρίτη υποστηρικτική εκ πε-
ριτροπής σε κάθε τμήμα. Οι γονείς είχαν ενημερωθεί για την ανάγκη συμμε-
τοχής τους κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, ώστε να υποστηρίζουν τα παι-
διά τους αφενός στη χρήση των υπολογιστών και των φορητών συσκευών και 
αφετέρου κατά την ομαδική εργασία παιδιών και γονέων στα υποδωμάτια. 

 
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το φετινό όραμα του νηπιαγωγείου είναι να δημιουργήσουμε ένα σχολικό 
περιβάλλον, το οποίο θα υποστηρίζει όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας 
(μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, βοηθητικό προσωπικό) ώστε να αναπτύ-
ξουν στάσεις, δεξιότητες και αξίες που καθορίζουν και ορίζουν το προφίλ του 
ενεργού πολίτη της κοινωνίας. 

Το πρόγραμμα της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εστίασε στους 
ακόλουθους στόχους: 

(α) Ενίσχυση της συμμετοχής των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες 
ενημερώνοντάς τους έγκαιρα, με ακρίβεια και με διάφορα μέσα (sms email 
κλπ) για τις δράσεις του σχολείου. 

(β) Kαλλιέργεια των σχέσεων των μελών της σχολικής κοινότητας και 
μείωση των αρνητικών συμπεριφορών με την εφαρμογή συνεργατικών δρα-
στηριοτήτων και την τήρηση αρχών και αξιών, όπως η αλληλεγγύη, η ανοχή 
και ο σεβασμός της διαφορετικότητας και της ισότητας ευκαιριών. 

(γ)  Διατήρηση της επαφής των μαθητών με την εκπαιδευτική διαδικα-
σία. Μέσω της προσαρμογής του εκπαιδευτικού προγράμματος σε σύγχρονες 
συνθήκες συνεχίζεται η εφαρμογή που αφορά στα εργαστήρια δεξιοτήτων 
και στα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων. 

(δ)  Επικοινωνία εκπαιδευτικών με τους μαθητές και τις οικογένειές τους, 
παιδιών και γονέων μεταξύ τους, αλλά και οικογενειών μεταξύ τους.  

(ε)  Εμπλοκή των γονέων στα πλαίσια της παιδαγωγικής πράξης 
(syneducation) (Mylonakou&Kekes, 2007· Μylonakou–Keke, 2017). 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Για την εφαρμογή της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πραγματο-
ποιήθηκαν οι εξής ενέργειες: 

(α) Καθημερινή σύγχρονη διδασκαλία με αξιοποίηση της δυνατότητας 
δημιουργίας ομάδων της πλατφόρμας (Breakοutsessions) για συγκεκριμένο 
χρόνο (μία διδακτική ώρα και διάλειμμα). Η συγκεκριμένη πρακτική παρέχει 
τη δυνατότητα εφαρμογής της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου με τον διαμοιρα-
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σμό των παιδιών και γονέων τους. Μέσα στις ομάδες δημιουργούνται κλει-
στές επικοινωνιακές συνθήκες παιδιών και γονέων και διευκολύνεται η ανά-
θεση ομαδικών εργασιών στα παιδιά με ταυτόχρονη υποστήριξη ενός ενή-
λικα (Vygotsky, 1980). 

(β) Ανάθεση/κατάθεση εργασιών και ερωτηματολογίων ασύγχρονα στην 
πλατφόρμα Google Classroom σε συγκεκριμένα δομημένα μαθήματα. 

(γ) Συνεργασία διδακτικού προσωπικού στη διενέργεια του προγραμμα-
τισμού του εκπαιδευτικού προγράμματος που αφορούσε στη υλοποίηση δρα-
στηριοτήτων στα πλαίσια των εργαστηρίων δεξιοτήτων. 

Κατά την εφαρμογή της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και μέσω 
του εργαλείου της (συν)εργασίας σε υποδωμάτια υλοποιήθηκαν με τις απα-
ραίτητες τροποποιήσεις αποσπάσματα των σχεδίων δράσης των τμημάτων 
για τους θεματικούς άξονες «ΕυΖην» και «Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ». Τα 
θέματα αφορούσαν, για παράδειγμα, την πρόληψη ατυχημάτων στο σπίτι, τη 
σημασία των εμβολίων, την ασφάλεια στο διαδίκτυο, την κυκλική οικονομία. 
Η ροή της διδασκαλίας είχε ως εξής: (α) ανίχνευση πρότερων γνώσεων των 
παιδιών για το υπό διδασκαλία θέμα, (β) διδασκαλία γνωστικού αντικειμένου 
με χρήση πολυμεσικών εργαλείων και προβολή παρουσιάσεων, (γ) εμπέδωση 
μέσω εργασίας σε ομάδες (δ) αξιολόγηση αποτελεσμάτων διδασκαλίας μέσω 
παρουσίασης των αποτελεσμάτων της εργασίας στις ομάδες (ε) μεταγνω-
στική δραστηριότητα μέσω συζήτησης σχετικά με την νεοαποκτηθείσα 
γνώση και τις πιθανές προεκτάσεις της. Επιδιώχθηκε η αξιοποίηση στρατη-
γικών του Εποικοδοµητισµού (constructivism) (Piaget & Inhelder, 1969) και 
της διαφοροποιημένης διδασκαλίας (Tomlinson, 1995, 2007), όπως, εννοιο-
λογική χαρτογράφηση, γνωστική σύγκρουση, εννοιολογική υποκατάσταση, 
χρήση καρτών εξόδου κτλ. Οι ομάδες εργασίας ήταν σταθερές και ακολού-
θησαν τον χωρισμό που υπήρχε στις ομάδες εργασίας των παιδιών στη δια 
ζώσης διδασκαλία. Για την επιτυχή ολοκλήρωση των ομαδικών εργασιών τα 
μέλη των ομάδων έπρεπε να συνεργαστούν συμπληρωματικά, ώστε να πα-
ρουσιάσουν ένα κοινό αποτέλεσμα, για παράδειγμα η ομαδική εικονογρά-
φηση των στοιχείων μιας ιστορίας.  

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η αξιολόγηση βασίστηκε σε ημιδομημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο δη-
μιουργήθηκε για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και χορηγήθηκε ηλεκτρονικά 
στους γονείς. Συλλέχθηκαν 32 πλήρως απαντημένα ερωτηματολόγια. Για τις 
ανοιχτές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε ποσοτική ανά-
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λυση περιεχομένου στις απαντήσεις, καθώς η συγκεκριμένη μέθοδος θεωρεί-
ται η καταλληλότερη για την ανάλυση κειμένων. Επιπροσθέτως, το μικρό 
μέγεθος του υλικού μας αποτέλεσε αποτρεπτικό παράγοντα για την επιλογή 
κάποιας στατιστικής μεθόδου ανάλυσης. Από τις απαντήσεις κάθε ερωτήμα-
τος συγκροτήθηκε ένα επαγωγικό σύστημα κατηγοριών, ενώ ως μονάδα α-
νάλυσης ορίστηκε η 'λέξη' (Μπονίδης, 2004, σελ. 47-51). Η κωδικοποίηση 
πραγματοποιήθηκε από δύο κωδικογράφους. Οι κλειστές ερωτήσεις του ερω-
τηματολογίου είχαν δομημένη βαθμολόγηση με 5βαθμη κλίμακα (καθόλου, 
λίγο, αρκετά, πολύ, πάρα πολύ).  

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των γονέων, το 40,6% δε γνώριζε για τη σύγ-
χρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο Νηπιαγωγείο, ενώ το 65,6% των παι-
διών δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία διδασκαλίας. Όσον αφορά τη σημαντι-
κότητα της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τα παιδιά του Νηπια-
γωγείου το 31,3% των γονέων απάντησε αρκετά, το 12,5%πολύ και το 12,5% 
πάρα πολύ. Σε σχέση με την παρουσία τους στην εικονική αίθουσα το 21.9% 
δήλωσε ότι σχημάτισε πάρα πολύ καλή εντύπωση, το 34,4% πολύ καλή και 
το 25% αρκετά καλή. Αξιολογώντας τη συμμετοχή των παιδιών τους στις 
δράσεις κατά τον διαμοιρασμό υποδωματίων το 18,8% τη χαρακτήρισε ως 
πάρα πολύ θετική, το 12,5% πολύ και το 31,3% αρκετά θετική. Ενώ στην 
αξιολόγηση της δικής τους συμμετοχής στις δράσεις στα υποδωμάτια υπερί-
σχυσε με 46.9% η αρκετά θετική άποψη, ενώ η πολύ και πάρα πολύ θετική 
άποψη κυμάνθηκαν αντίστοιχα στο 12,5%. Ο διαμοιρασμός σε δωμάτια ως 
πρακτική διδασκαλίας στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο νηπια-
γωγείο χαρακτηρίστηκε ως αρκετά σημαντική από το 37,5% των γονέων, ως 
πολύ σημαντική από το 12,5% και ως πάρα πολύ σημαντική από το 15,6%. 
Το 40,6% των γονέων ανέφερε πως η λειτουργία του διαμοιρασμού σε δω-
μάτια βοήθησε αρκετά στη μάθηση των παιδιών τους, ενώ το 25%ανέφερε 
λίγο και το 18,8% καθόλου.  

Το ραβδόγραμμα που ακολουθεί καταδεικνύει το βαθμό ικανοποίησης 
των προσδοκιών των γονέων από το πρόγραμμα σε επίπεδο (α)θεματολογίας, 
(β) σχεδιασμού, (γ) υλοποίησης και (δ) αποτελεσμάτων μάθησης στα παιδιά 
τους. Είναι εμφανής ο υψηλός βαθμός ικανοποίησης σε σχέση με τη θεματο-
λογία, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενώ η ικανοποίηση τους σχετικά με 
τα αποτελέσματα στη μάθηση των παιδιών δείχνει να βρίσκεται συγκριτικά 
σε μεσαία και χαμηλότερα επίπεδα (βλέπε Σχήμα 1) 
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Όσον αφορά στις απαντήσεις των γονέων στις ανοιχτές ερωτήσεις του ε-
ρωτηματολογίου παρατηρήθηκε μεγάλη συμφωνία στις έννοιες που αναδεί-
χθηκαν, κυρίως σε σχέση με τα συναισθήματα που τους προκάλεσε η σύγ-
χρονη διδασκαλία, τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, τα θετικά σημεία της 
σύγχρονης διδασκαλίας, τα συναισθήματα που είχαν από τη συνεργασία με 
τα παιδιά τους για τη διεξαγωγή των εργασιών στα υποδωμάτια, καθώς και 
τα θετικά στοιχεία αυτής της δράσης. 

Με την έναρξη των σύγχρονων διδασκαλιών το 62,5% δήλωσε χαρά και 
ενθουσιασμό ενώ το 31,25% δήλωσε ότι ένιωσε άγχος και εκνευρισμό. Τα 
θετικά στοιχεία της σύγχρονης διδασκαλίας βάσει των αποτελεσμάτων ήταν 
(α) η επαφή των παιδιών με τη σχολική διαδικασία (65,6%), (β) η επαφή των 
παιδιών με τους συμμαθητές τους (56,2%), (γ) η εξοικείωση με τις νέες τε-
χνολογίες (24%) και (δ) η δημιουργική απασχόληση (22%). 

Σχήμα 1. Ανταποκρίθηκε το συγκεκριμένο πρόγραμμα στις προσδοκίες σας; 

Αντιθέτως, οι βασικότερες δυσκολίες που αναφέρθηκαν ήταν τα τεχνικά 
προβλήματα σε συνδυασμό με την ώρα διεξαγωγής του προγράμματος (με-
σημεριανή ώρα που οδηγούσε σε κούραση των παιδιών και παράλληλη διδα-
σκαλία άλλων παιδιών)με ποσοστό 65,6% και σε κάποιες περιπτώσεις ,η α-
δυναμία συγκέντρωσης των παιδιών τους (15,2%). Η συνεργασία με τα παι-
διά τους στις ομαδικές εργασίες προκάλεσε στους γονείς χαρά και ικανοποί-
ηση (43,7%)αλλά και άγχος με αυξημένο το αίσθημα ευθύνης (27%). Ως θε-
τικά στοιχεία της ομαδικής εργασίας σε υποδωμάτια αναφέρθηκαν τα εξής 
(α) η συνεργασία (46,8%), (β) η επικοινωνία μεταξύ των συμμαθητών 
(37,5%) και (γ) η γνωριμία των γονέων μεταξύ τους (15,7%). Αντιθέτως, τα 
βασικότερα αρνητικά στοιχεία του προγράμματος ήταν (α) η κούραση λόγω 
της ώρας υλοποίησης και των καθημερινών δραστηριοτήτων (28,1%), (β) οι 
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τεχνικές δυσκολίες (15,6%) και (γ) οι δυσκολίες συνεργασίας (15,6%) ενώ 
το 25% δήλωσε ότι δεν αντιμετώπισε δυσκολίες.  

Σε γενικές γραμμές, οι γονείς δεν γνώριζαν τη δυνατότητα της σύγχρονης 
εξ αποστάσεως διδασκαλίας , ίσως επειδή και τα παιδιά τους δεν είχαν προη-
γούμενη συμμετοχή και εμπειρία. Η μειωμένη προηγούμενη εμπειρία θα μπο-
ρούσε να αποτελεί είτε ανασταλτικό είτε ενθαρρυντικό παράγοντα σχετικά 
με τις προσδοκίες των γονέων, τα συναισθήματά τους και τη συνολική εκτί-
μηση της αξίας του προγράμματος. Ωστόσο, φάνηκε η υψηλή εκτίμηση τους 
σχετικά με τη σημαντικότητα της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για 
τα παιδιά Νηπιαγωγείου. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την πολύ θετική εντύ-
πωση που σχημάτισαν με την παρουσία τους στα καθημερινά μαθήματα μέσα 
στην εικονική αίθουσα. 

Τα βασικότερα οφέλη της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όπως 
καταγράφηκαν στις απαντήσεις τους σχετικά με τα θετικά στοιχεία του προ-
γράμματος ήταν η διατήρηση της επαφής των παιδιών με το σχολικό πλαίσιο, 
η αλληλεπίδραση των παιδιών μεταξύ τους, η απόκτηση δεξιοτήτων χρήσης 
νέων τεχνολογιών και η απασχόληση σε δημιουργικό πλαίσιο, μέσα από τις 
δραστηριότητες που ολοκλήρωναν οι ομάδες. Είναι εμφανής η επίδραση της 
πρακτικής του διαμοιρασμού υποδωματίων στην επιτυχή ολοκλήρωση των 
στόχων του προγράμματος, καθώς στα βασικά θετικά στοιχεία της πρακτικής 
μέσω της εργασίας σε ομάδες αναφέρθηκαν η συνεργασία, η επικοινωνία με-
ταξύ των συμμαθητών και η γνωριμία των γονέων μεταξύ τους. Αυτά τα στοι-
χεία αναδείχθηκαν με τον διαμοιρασμό υποδωματίων και δεν θα μπορούσαν 
να υλοποιηθούν στην ολομέλεια μέσω μιας μετωπικής διδασκαλίας. 

Κατονομάζοντας τα συναισθήματα που είχαν κατά τη διάρκεια των μαθη-
μάτων κυριάρχησαν θετικά συναισθήματα ενώ δεν έλειψαν και συναισθή-
ματα αρνητικά (άγχος και εκνευρισμός), τα οποία όμως πιθανά να σχετίζο-
νται με τον ρόλο που ανέλαβαν στην υλοποίηση του προγράμματος. Συμμε-
τείχαν ενεργητικά στην ολοκλήρωση των ομαδικών δραστηριοτήτων και η 
συνεργασία τους με τα παιδιά τους και τις άλλες οικογένειες φάνηκε να τους 
γεμίζει μεν χαρά, αλλά και να τους επιβαρύνει με άγχος συνδεδεμένο με αί-
σθημα ευθύνης για την επιτυχή ολοκλήρωση και παράδοση των ομαδικών 
εργασιών. Στο σημείο αυτό, αναφέρθηκε η δυσκολία τους να υποστηρίξουν 
παράλληλα τα άλλα παιδιά τους που πραγματοποιούσαν σύγχρονη εξ απο-
στάσεως εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο και απαιτούσαν υποστήριξη. Η 
προσωπική τους συμμετοχή στις δράσεις στα υποδωμάτια κρίθηκε σε μεγάλο 
βαθμό θετική ξεπερνώντας τις δυσκολίες που προέκυπταν σε καθημερινή 
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βάση. Σύμφωνα με τις απαντήσεις τους οι σημαντικότερες δυσκολίες που α-
ντιμετώπισαν αφορούσαν στα αρνητικά του προγράμματος και εστίαζαν σε 
προβλήματα, κυρίως τεχνικής φύσεως, εστιασμένα είτε στα ζητήματα συνδε-
σιμότητας στην πλατφόρμα είτε στο μεσημεριανό ωράριο υλοποίησης του 
προγράμματος, ωστόσο δεν έλειψαν και προβλήματα κατά τη συνεργασία 
μέσα στα υποδωμάτια. Η αδυναμία συγκέντρωσης θα μπορούσε να ερμηνευ-
θεί ως χαρακτηριστικό της μικρής ηλικίας των παιδιών, καθώς και αναμενό-
μενο λόγω του μη βιωματικού χαρακτήρα της σύγχρονης συνθήκης. Επίσης, 
η αδυναμία των γονέων να υποστηρίξουν ταυτόχρονα δύο ή περισσότερα παι-
διά, πιθανά να συνέβαλλε στην έλλειψη συγκέντρωσης των μικρότερων. 

Σημαντικό σημείο ήταν η θετική αξιολόγηση της πρακτικής του διαμοιρα-
σμού σε υποδωμάτια κατά την εφαρμογή του προγράμματος στο Νηπιαγω-
γείο, σε συνδυασμό με τη διαπίστωση της πολύ θετικής συμβολής της στη 
μάθηση των παιδιών τους. Ένα ενδιαφέρον εύρημα αφορά στη συμμετοχή 
των παιδιών τους στις δραστηριότητες κατά τον διαμοιρασμό υποδωματίων, 
όπου το 60% περίπου χαρακτήρισε θετική τη συμμετοχή των παιδιών τους 
στις δραστηριότητες. Αυτό το στοιχείο θα μπορούσε να ερμηνεύσει και το 
υψηλό καταγεγραμμένο ποσοστό ικανοποίησης των προσδοκιών τους σε ε-
πίπεδο εφαρμογής τους προγράμματος, ενώ σημαντικά υψηλός ήταν ο δεί-
κτης ικανοποίησης για τον σχεδιασμό και τη θεματολογία. Η προσδοκία τους 
σε σχέση με τη μάθηση των παιδιών τους φαίνεται να ικανοποιήθηκε αρκετά 
και όπως καταδείχθηκε η πρακτική διαμοιρασμού υποδωματίων και η εργα-
σία σε ομάδες συνέβαλλαν ουσιαστικά σε αυτό. 

 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν είναι δυνατό να υποκαταστή-
σει τη δια ζώσης διδασκαλία στο Νηπιαγωγείο, αλλά σύμφωνα με τους γο-
νείς, αποτέλεσε ένα πλαίσιο καλλιέργειας δεξιοτήτων στα παιδιά που συμμε-
τείχαν. Ήταν μια σημαντική προσπάθεια που υποστήριξε σε πολλαπλά επί-
πεδα τους μικρούς μαθητές και τους ίδιους τους γονείς να συμβάλλουν ε-
νεργά στη μάθηση των παιδιών τους. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται το πρόγραμμα ομαλής μετάβασης του Νη-

πιαγωγείου Αγκαθιάς, το οποίο πραγματοποιήθηκε το σχολικό έτος 2019-2020. 
Σκοπός του προγράμματος ήταν να γνωρίσουν τα νήπια τους χώρους, τις δομές, τον 
τρόπο λειτουργίας και τα πρόσωπα του Δημοτικού σχολείου έτσι, ώστε να αμβλυν-
θούν και να ξεπεραστούν τα προβλήματα συναισθηματικού περιεχομένου και να 
διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση από ένα μαθησιακό περιβάλλον με ανοικτό και ευ-
έλικτο πρόγραμμα σε ένα πιο αυστηρά δομημένο περιβάλλον. Παρουσιάζονται οι 
δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν για την οργάνωση, τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση του προγράμματος, όπως αυτές εφαρμόστηκαν στη διά ζώσης εκπαί-
δευση αλλά και όπως αυτές τροποποιήθηκαν στη συνέχεια στα πλαίσια της σύγχρο-
νης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η ολοκλήρωση του προγράμματος πραγματοποι-
ήθηκε με τη χρήση της πλατφόρμας webex δίνοντας τη δυνατότητα στα παιδιά του 
νηπιαγωγείου να λάβουν απαντήσεις σε όλες τις απορίες τους, να συνομιλήσουν με 
τη δασκάλα και τους μαθητές της πρώτης τάξης του δημοτικού σχολείου αλλά και 
να γνωρίσουν με ψηφιακό τρόπο τους χώρους και τα βιβλία του δημοτικού σχολείου. 
Τέλος δόθηκε η δυνατότητα στους γονείς να συμμετέχουν στο πρόγραμμα και να 
λάβουν απαντήσεις, στις δικές τους απορίες και αγωνίες, από τη δασκάλα αλλά και 
από τους γονείς των μαθητών της πρώτης δημοτικού. 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Πρόγραμμα μετάβασης, προσχολική εκπαίδευση, νηπιαγωγείο, 
δημοτικό, μετάβαση 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο σηματοδοτεί ένα 
νέο και σημαντικό στάδιο εξέλιξης τόσο του ίδιου του παιδιού όσο και της 
οικογένειας του και γι’ αυτό θεωρείται μια από τις κρισιμότερες περιόδους 
της παιδικής ηλικίας (Κόπτσης & Νάκου 2009). Η μετάβαση των παιδιών 
από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο θεωρείται σημαντική από πολλούς 
ερευνητές, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι επηρεάζει τόσο τη μελλοντική αντα-
πόκριση των παιδιών σε μεταβάσεις όσο και την ευρύτερη πρόοδό τους στο 



212 

σχολείο (Dockett & Perry, 2002). Η σημασία της ομαλής μετάβασης των παι-
διών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο αποτυπώνεται τόσο στο ανα-
λυτικό πρόγραμμα του 1979 (Π.Δ 486/1989), όπου γίνονται μεμονωμένες α-
ναφορές όσο και στο Διαθεματικό ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 
(ΥΠΕΠΘ/Π.Ι 2002) αλλά και στον Οδηγό της Νηπιαγωγού (Δαφέρμου,Χ. – 
Κουλούρη, Π. – Μπασαγιάννη, Ε 2006), όπου αναφέρεται η ιδιαίτερη βαρύ-
τητα που δίνεται τις τελευταίες δεκαετίες στη συνέχεια των προγραμμάτων 
από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο.  

Τα παιδιά ξεκινώντας τη φοίτησή τους στην πρώτη τάξη του δημοτικού 
σχολείου αντιμετωπίζουν μια σχολική πραγματικότητα που είναι διαφορε-
τική από την εμπειρία του νηπιαγωγείου στους στόχους του αναλυτικού προ-
γράμματος, στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Η αδυναμία προσαρμογής 
του παιδιού στις νέες αλλαγές, κατά τη διάρκεια αυτής της σχολικής περιό-
δου, μπορεί να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην περαιτέρω ακαδημα-
ϊκή εξέλιξή του, την κοινωνικοποίησή του αλλά και στη διαμόρφωση βαθύ-
τερων χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς του (Μπαγάκης et al. 2006). 
Είναι σημαντικό, λοιπόν, η μετάβαση να γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε τόσο τα 
παιδιά όσο και οι οικογένειές τους να έχουν μια θετική άποψη για το σχολείο. 
Η ομαλή μετάβαση δεν αποβλέπει μόνο στην ακαδημαϊκή επιτυχία του μα-
θητή αλλά πρωτίστως στη καλλιέργεια συναισθημάτων κοινωνικής και συ-
ναισθηματικής επάρκειας. Η μετάβαση στο διαφορετικό αυτό περιβάλλον 
δημιουργεί ιδιαίτερο άγχος στα παιδιά που πολλές φορές επιτείνεται από τους 
ίδιους τους γονείς. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω σχεδιάστηκε, σε συνεργασία με την 
δασκάλα της πρώτης δημοτικού, το πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που 
σκοπό είχε μέσα από κοινές δράσεις τα νήπια, να γνωρίσουν τους χώρους, τις 
δομές και τα πρόσωπα του Δημοτικού σχολείου και να λάβουν απαντήσεις 
στις απορίες τους για τη φοίτηση στο «άγνωστο» παιδαγωγικό περιβάλλον 
έτσι, ώστε να αμβλυνθούν και να ξεπεραστούν τα προβλήματα συναισθημα-
τικού και κοινωνικού περιεχομένου και να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση 
από το μαθησιακό περιβάλλον του νηπιαγωγείου στο νέο μαθησιακό περι-
βάλλον του δημοτικού. Αποφασίστηκε η υλοποίηση κοινού σχεδίου εργα-
σίας, με θέμα τη Φιλία, η υλοποίηση κοινών δραστηριοτήτων καθώς και η 
ανταλλαγή επισκέψεων. Ωστόσο η πανδημία COVID 19 οδήγησε στην τρο-
ποποίηση του αρχικού σχεδιασμού και στη συνέχιση του προγράμματος 
μέσω της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Το πρόγραμμα οργανώθηκε με βάση τις αρχές της διαθεματικότητας - ο-

λιστική αντίληψη της γνώσης και συνδέθηκε με τις εμπειρίες και την πραγ-
ματικότητα που βιώνουν οι μαθητές έτσι, ώστε η γνώση να οικοδομηθεί στα-
διακά από τους ίδιους.  

Επιπλέον οι δραστηριότητες που οργανώθηκαν στηρίχθηκαν στη βιωμα-
τική προσέγγιση της γνώσης. Ειδικότερα για την επίτευξη των στόχων του 
προγραμμάτων υιοθετήθηκαν τεχνικές διερευνητικής -ανακαλυπτικής μάθη-
σης (Ανακαλυπτική-διερευνητική μάθηση του Bruner), καταιγισμού ιδεών 
και επίλυσης προβλήματος. 

Επίσης, χρησιμοποιήθηκε η ομαδοσυνεργατική μέθοδος, καθώς αναπτύ-
χθηκαν δραστηριότητες ομαδικές που ευνοούσαν την αλληλεπίδραση και την 
επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας αλλά και ατομικές. Αξιοποιήθηκε 
το ενδιαφέρον και οι ιδέες των παιδιών στην διαδικασία της μάθησης και 
πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες που είχαν νόημα για τα παιδιά (διερεύ-
νηση πρότερων γνώσεων, ζωγραφική, σύνταξη γράμματος για επίσκεψη, α-
ποστολή ηλεκτρονικής πρόσκλησης). 

Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος εφαρμόστηκε η διαμορφωτική α-
ξιολόγηση. Πραγματοποιήθηκε διαγνωστική αξιολόγηση της διαδικασίας με-
τάβασης της προηγούμενης χρονίας και αποφασίστηκε η τροποποίησή της με 
βάση τα νέα δεδομένα. Στην πορεία του προγράμματος πραγματοποιήθηκε 
ενδιάμεση αξιολόγηση που οδήγησε στην τροποποίησή του και στην προ-
σαρμογή του στις νέες συνθήκες που επικρατούσαν λόγω της πανδημίας. Για 
την τελική αξιολόγηση ζητήθηκε ανατροφοδότηση τόσο από τα παιδιά αλλά 
και από τους γονείς. 

Αρχικά, ήρθαμε σε επαφή με το Δημοτικό σχολείο, στο οποίο θα συνέχι-
ζαν τη φοίτησή τους τα παιδιά του νηπιαγωγείου, και συγκεκριμένα με τη 
δασκάλα της Α΄ τάξης, και αποφασίστηκε ύστερα από ανταλλαγή απόψεων 
ο σχεδιασμός κοινών δράσεων και η υλοποίηση κοινού σχεδίου εργασίας με 
θέμα τη φιλία. Στον αρχικό του σχεδιασμό το πρόγραμμα περιελάμβανε την 
ανταλλαγή αρκετών επισκέψεων, την υλοποίηση κοινών δράσεων και την 
παρακολούθηση από κοινού θεατρικών παραστάσεων. Ωστόσο το πρό-
γραμμα αναπροσαρμόστηκε και περιορίστηκε σε μεγάλο βαθμό λόγω της 
πανδημίας Covid 19 δίνοντας όμως μία νέα διάσταση στην έννοια της μετά-
βασης και εμπλέκοντας πιο ουσιαστικά τους γονείς στη διαδικασία.  

Στο νηπιαγωγείο της Αγκαθιάς λειτουργούσαν 2 τμήματα (κλασικό- ολο-
ήμερο) και είχε επιλεγεί να υλοποιηθεί κοινό πρόγραμμα ομαλής μετάβασης 
για τα νήπια και των δύο τμημάτων από την υπεύθυνη νηπιαγωγό. Τα παιδιά 



214 

είχαν την ευκαιρία κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς να αλληλεπιδρά-
σουν μεταξύ τους μέσα από κοινές δράσεις και να αναπτύξουν μια φιλική και 
συνεργατική ατμόσφαιρα στην τάξη. Η έναρξη του προγράμματος τοποθε-
τείται χρονικά στις αρχές Φεβρουαρίου. Αρχικά, τέθηκε στην ολομέλεια το 
ζήτημα της φοίτησης στο Δημοτικό Σχολείο, όπου με τη μέθοδο του καταιγι-
σμού ιδεών πραγματοποιήθηκε διερεύνηση των πρότερων γνώσεων, ιδεών 
και αντιλήψεων των νηπίων για το δημοτικό σχολείο. Eνισχύθηκε η διαλο-
γική συζήτηση ανάμεσα στα μέλη της ομάδας και τα παιδιά εξέφραζαν τις 
ενστάσεις και τη συναίνεσή τους σε σχέση με τις απόψεις που διατυπώνο-
νταν. Οι απόψεις των παιδιών καταγράφηκαν σε ιστόγραμμα. 

 

 

Φωτογραφία 1: «Καταιγισμός Ιδεών - Διερεύνηση Πρότερων Γνώσεων, Ιδεών και 
Αντιλήψεων για το Δημοτικό Σχολείο » 

Μέσω της συζήτησης αναδείχθηκε πλήθος αποριών. Το ζήτημα που τέ-
θηκε αμέσως μετά ήταν το πώς θα λάβουμε απάντηση στις απορίες μας αλλά 
και πώς θα συλλέξουμε περισσότερες πληροφορίες για το Δημοτικό Σχολείο. 
Τα παιδιά και η δασκάλα της Α Τάξης του Δημοτικού Σχολείου είναι τα πρό-
σωπα που θα μας δώσουν τις απαντήσεις στις απορίες μας. Η νηπιαγωγός σε 
ρόλο γραμματέα κατέγραψε τις ερωτήσεις των παιδιών. Οι ερωτήσεις αυτές 
στη συνέχεια κατηγοριοποιήθηκαν σε δύο ομάδες (αυτές που απευθύνονταν 
στη δασκάλα και αυτές που απευθύνονταν στα παιδιά) και έπειτα κάθε παιδί 
αποτύπωσε στο χαρτί τις ερωτήσεις που ήθελε να απευθύνει. 
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Φωτογραφία 2: «Τι Θέλω να ρωτήσω τη Δασκάλα της Ά Δημοτικού.» 

 

Φωτογραφία 3: «Τι Θέλω να ρωτήσω τα παιδιά της Ά Δημοτικού.» 

Στη συνέχεια με τη χρήση των καρτών συναισθημάτων τα παιδιά μοιρά-
στηκαν τα συναισθήματά τους με τους συμμαθητές τους στην ολομέλεια, ε-
ξέφρασαν ανάμεικτα συναισθήματα και εντόπισαν ομοιότητες με τους συμ-
μαθητές τους. Η νηπιαγωγός σε ρόλο γραμματέα κατέγραφε τα συναισθή-
ματα και τις σκέψεις των παιδιών. Στην πλειοψηφία τους τα παιδιά ανέφεραν 
ότι ήταν χαρούμενα για το νέο σχολικό περιβάλλον και τους καινούριους φί-
λους που θα έκαναν, παράλληλα όμως ανέφεραν και συναισθήματα λύπης 
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για τον αποχωρισμό τους από το γνώριμο περιβάλλον του νηπιαγωγείου αλλά 
και φόβου για το νέο σχολικό περιβάλλον. 

Στη συνέχεια το ιστόγραμμα με τις σκέψεις των παιδιών καθώς και οι α-
πορίες που είχαν εκφράσει αναρτήθηκαν σε πίνακα ανακοινώσεων όπου οι 
γονείς είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για το πρόγραμμα και τις αγω-
νίες των παιδιών τους. 

Έπειτα ονειρευτήκαμε το καινούριο μας σχολείο και το ζωγραφίσαμε για 
να το δείξουμε στη δασκάλα. Ένα σχολείο γεμάτο χρώματα, ουράνιο τόξο, 
καρδούλες με χαρούμενα σχέδια και χρωματιστές καρέκλες. 

 

 

Φωτογραφία 4: «Πώς θέλω να είναι το νέο μου σχολείο.» 

Το επόμενο βήμα μας ήταν να οργανώσουμε την επίσκεψή μας στο Δημο-
τικό σχολείο. Αποφασίστηκε να συνταχθεί ένα γράμμα για τη δασκάλα το 
οποίο θα εξέφραζε την επιθυμία μας να επισκεφτούμε το Δημοτικό σχολείο, 
να γνωρίσουμε τη λειτουργία του και τους χώρους του. 
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Φωτογραφία 5: «Το γράμμα μας για τη Δασκάλα της Ά Δημοτικού» 

Η υλοποίηση του κοινού σχεδίου εργασίας, των κοινών δράσεων και η 
ανταλλαγή επισκέψεων δεν κατάφεραν να πραγματοποιηθούν καθώς ανε-
στάλη η διά ζώσης λειτουργία των σχολικών μονάδων και οι μονάδες προ-
σχολικής αγωγής προχώρησαν στην παροχή ασύγχρονης εκπαίδευσης. Με 
την έναρξη εφαρμογής της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μας δό-
θηκε η ευκαιρία να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας και τα παιδιά να έχουν 
τη δυνατότητα να λάβουν απαντήσεις στα ερωτήματά τους. Η συνάντησή μας 
με τη δασκάλα και τα παιδιά της Α΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου μεταφέ-
ρεται στην πλατφόρμα webex.  

Αρχικά, τα παιδιά σε μία από τις συναντήσεις μας στην τηλεκπαίδευση 
ρωτήθηκαν, εάν επιθυμούσαν να συνομιλήσουν με τη δασκάλα και τα παιδιά 
της πρώτης δημοτικού μέσω του υπολογιστή. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με 
την ιδέα και αφού στείλαμε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την πρόσκλησή μας, 
προετοιμαστήκαμε για τη συνάντησή μας. Στη συνέχεια στάλθηκαν στα e 
mail των γονέων οι εργασίες των παιδιών, για επεξεργασία, και ζητήθηκε από 
τα παιδιά να προετοιμάσουν, σε συνεργασία με τους γονείς τους, εάν επιθυ-
μούσαν επιπλέον ερωτήσεις για τη δασκάλα και τα παιδιά του δημοτικού. 
Στη συνάντηση αυτή δόθηκε η δυνατότητα να συμμετέχουν και οι γονείς 
τόσο των νηπίων αλλά και των παιδιών του δημοτικού σχολείου. 

Οι εκπαιδευτικοί των δύο βαθμίδων σε συνεργασία προετοίμασαν μία πα-
ρουσίαση η οποία έδωσε τη δυνατότητα στα παιδιά να ξεναγηθούν σε όλους 
τους χώρους του Δημοτικού σχολείου, να γνωρίσουν την κινητή βιβλιοθήκη 
της Βέροιας που επισκέπτεται συχνά το σχολείο τους, να γνωρίσουν τα βιβλία 
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της Α΄ τάξης, να μάθουν πώς θα γίνεται το μάθημα και να λάβουν απαντήσεις 
σε όλες τους τις απορίες. Επιπλέον έδωσε την ευκαιρία στους γονείς να ανα-
πτύξουν γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ τους αλλά και με τη δα-
σκάλα του δημοτικού σχολείου. Στο τέλος, κάθε παιδί παρουσίασε το σχο-
λείο που ονειρεύεται με την ευχή το καινούριο σχολείο τον Σεπτέμβριο να 
έχει μέσα κάτι από το όνειρό του.  

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Η ολοκλήρωση του προγράμματος μέσω της σύγχρονης εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης έδωσε τη δυνατότητα στα παιδιά, μέσα σε ένα ιδιαίτερα ευχά-
ριστο και χαρούμενο κλίμα, να συνομιλήσουν με τη δασκάλα άλλα και με τα 
παιδιά της πρώτης δημοτικού και να λάβουν απαντήσεις στα ερωτήματα και 
τις απορίες τους όσον αφορά το καινούριο σχολικό περιβάλλον στο οποίο 
καλούνται να μεταβούν για τη νέα σχολική χρονιά. Ακόμη τους έδωσε τη 
δυνατότητα να ξεναγηθούν στους χώρους του δημοτικού σχολείου, τις σχο-
λικές αίθουσες αλλά και την τάξη που θα φιλοξενήσει την πρώτη δημοτικού 
την επόμενη χρονιά. Επιπλέον στα παιδιά παρουσιάστηκαν τα βιβλία αλλά κι 
οι ήρωες των βιβλίων που θα τους συντροφεύουν στο καινούριο μαθησιακό 
ταξίδι, κάτι που ενθουσίασε τα παιδιά. Τέλος, δόθηκε η δυνατότητα στους 
γονείς των νηπίων να εκφράσουν τους προβληματισμούς, τις απορίες και τα 
άγχη τους όσον αφορά τη φοίτηση των παιδιών τους στη νέα βαθμίδα και να 
λάβουν απαντήσεις από τη δασκάλα αλλά και από τους γονείς των παιδιών 
της πρώτης δημοτικού, οι οποίοι μοιράστηκαν μαζί τους γνώσεις και εμπει-
ρίες. Η συνάντηση μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών των δύο εκπαιδευτι-
κών βαθμίδων συνέβαλε στο να αμβλυνθούν προβλήματα συναισθηματικού 
περιεχομένου νηπίων και γονέων και οδήγησε στην ενίσχυση της αυτοπεποί-
θησης των νηπίων. Επιπλέον βοήθησε στο να δημιουργηθούν δίαυλοι επικοι-
νωνίας με τα μεγαλύτερα παιδιά αλλά και στο να ενισχυθεί η αυτοπεποίθηση 
των γονέων στο κομμάτι της επικοινωνίας τους με τον εκπαιδευτικό του δη-
μοτικού σχολείου.  

 
ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η ομαλή μετάβαση στο σχολείο για να αποτελέσει ένα πετυχημένο γεγο-
νός πρέπει να είναι ένα κοινωνικό γεγονός, μέσα στο οποίο θα εμπλέκεται 
όλη η τοπική κοινότητα. Στη διαδικασία αυτή, ο γονέας παίζει ρόλο κλειδί, 
αφού βρίσκεται ανάμεσα στο παιδί και τον εκπαιδευτικό ή την ευρύτερη κοι-
νότητα και μπορεί καλύτερα από κάθε άλλον να εξομαλύνει διαφορές, να γε-
φυρώσει χάσματα και ασυμφωνίες που γεννούν άγχη. Η εμπλοκή των γονέων 
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στη μετάβαση των παιδιών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό προετοιμάζει 
και τους γονείς καλύτερα, εξοπλίζοντάς τους με γνώσεις και τεχνικές για το 
πώς θα μπορέσουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σχολικής εκπαίδευσης. Τους βοηθά να διαμορφώσουν απόψεις και πρακτικές 
που θα φανούν χρήσιμες και στο μέλλον, αφού θα γνωρίζουν καλύτερα πώς 
να βοηθήσουν τα παιδιά τους στο σπίτι ή στο σχολείο προκειμένου να πετύ-
χουν καλύτερες σχολικές επιδόσεις. Μέσα από το πρόγραμμα αναδεικνύεται 
η ανάγκη για την οργάνωση ολοκληρωμένων προγραμμάτων μετάβασης από 
τη μία βαθμίδα στην άλλη, στα οποία οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα μέσα 
από ενημερωτικές συναντήσεις να λαμβάνουν απαντήσεις στις απορίες τους 
για τη φοίτηση του παιδιού τους. Ακόμη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα 
να συμμετέχουν ενεργά και να αναπτύσσουν κοινές δράσεις που θα τους φέρ-
νουν σε επαφή και γνωριμία με τα παιδιά και τους γονείς που θα φοιτήσουν 
στο ίδιο σχολείο. 

 
ΠΙΘΑΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 

Το σύνολο των δραστηριοτήτων που προτείνονται μπορούν, προσαρμοσμένες α-
νάλογα στην εκπαιδευτική βαθμίδα, να βρουν πεδίο εφαρμογής και να εφαρμοστούν 
στην τάξη. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Το μαθητικό ραδιόφωνο αποτελεί μία κατεξοχήν ομαδική δραστηριότητα, μέσα 

από την οποία τα παιδιά μπορούν μεταξύ άλλων να αναπτύξουν συνεργατικές και δια-
λογικές δεξιότητες, να βελτιώσουν την επικοινωνία τους με τους άλλους και συγχρό-
νως να αναπτύξουν κριτική σκέψη. Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι η παρουσί-
αση του τρόπου με τον οποίο αξιοποιείται το ESR στην Προσχολική Εκπαίδευση ως 
εργαλείο επικοινωνίας και μάθησης τόσο ενδοσχολικά, ως μέσο διάχυσης μηνυμάτων 
και εμπέδωσης, όσο και διασχολικά, μέσα από ένα πρόγραμμα συνεργατικής μάθησης 
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μεταξύ νηπιαγωγείων, με απώτερο στόχο την καλλιέργεια του εγγραμματισμού στα 
μέσα (media literacy). 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ νηπιαγωγείο, μαθητικό ραδιόφωνο, lockdown 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Μεταξύ των πολυάριθμων διαθέσιμων μέσων μαζικής ενημέρωσης, συ-
μπεριλαμβανομένου και του Διαδικτύου, το ραδιόφωνο έχει μια εξέχουσα 
θέση και, ιστορικά, ήταν η πρώτη κινητή συσκευή που εισήχθη (Coccoli, 
2014). Αν και μερικές φορές επισκιάζεται από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο 
αντιπροσωπεύει ένα μέσο ικανό να προσεγγίσει ένα ευρύ γεωγραφικό ακρο-
ατήριο με σχετικά χαμηλό κόστος παραγωγής, με αποδεδειγμένα αποτελέ-
σματα μάθησης (Arulchelvan & Viswanathan, 2008). Το ραδιόφωνο είναι σε 
θέση να προσφέρει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό    προγραμματισμό σε 
εξαιρετικά διαφοροποιημένα ακροατήρια που βρίσκονται σε ευρεία γεωγρα-
φική εμβέλεια - όλα με χαμηλό κόστος ανά μονάδα παραγωγής (Couch, 
1997). Μελέτες που πραγματοποιήθηκαν από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της 
Αγγλίας απέδειξαν ότι, όταν χρησιμοποιείται ως συμπληρωματικό εκπαιδευ-
τικό εργαλείο, το ραδιόφωνο ωφελεί τους ασθενέστερους μαθητές (Tripp and 
Roby, 1996). 

Οι Jaminson και McAnany (1973) αναφέρουν τρία βασικά πλεονεκτήματα 
του ραδιοφώνου που αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, 
στο μειωμένο εκπαιδευτικό κόστος και στη δυνατότητα πρόσβασης στην εκ-
παίδευση. Παράλληλα, ενθαρρύνει και ίσως απαιτεί από τους ακροατές να 
επικεντρώσουν την προσοχή τους και να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους. 
Το ραδιόφωνο που βρίσκεται στον κυβερνοχώρο προσδίδει αμεσότητα και 
ευελιξία στην ακρόαση, επειδή καθιστά διαθέσιμα αρχεία πολυμέσων σε αρ-
χείο, τα οποία προσφέρονται ασύγχρονα. Μπορεί να μεταφέρει άμεσα τα γε-
γονότα χωρίς την χρονική καθυστέρηση. Μπορεί να κάνει τον ακροατή να 
αισθάνεται ότι είναι μέρος της δράσης ανά πάσα στιγμή και σε οποιοδήποτε 
μέρος. Το ραδιόφωνο φαίνεται να απαιτεί μεγαλύτερη πνευματική συμμε-
τοχή από ό,τι ένα καθαρά οπτικό μέσο ή από την τηλεόραση, η οποία είναι 
οπτικο-ακουστική. Αυτό είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό στην εκπαί-
δευση όπου κάποιος προσπαθεί να εστιάσει και να τονώσει την ψυχική δρα-
στηριότητα (Imhoof, 1983). Επιπλέον, το ραδιόφωνο είναι διαδραστικό.  

Το μαθητικό ραδιόφωνο μας άνοιξε ένα καινούριο κόσμο στην διαδικασία 
της μάθησης την άνοιξη του 2020 όταν ολόκληρη η γη μπήκε σε καραντίνα 
εξαιτίας του Covid-19. Οι εκπαιδευτικοί ήταν από τους πρώτους που αναζή-
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τησαν νέες μεθόδους για να έρθουν σε επαφή με τους μαθητές τους από από-
σταση. Το ραδιόφωνο που σαν μέσο από μόνο του το χρησιμοποιούμε για να 
μας δημιουργήσει χαρά και όμορφα συναισθήματα, θεωρήθηκε το ιδανικό 
μέσο για να ανεβάσει την ψυχολογία μας σε μια εποχή που το είχαμε ανάγκη 
περισσότερο από κάθε άλλη φορά. 

Το σχολικό ραδιόφωνο δεν είναι μόνο το στούντιο και το μικρόφωνο. η 
ραδιοφωνική μετάδοση είναι η δυναμική μεταξύ λέξεων, φαντασίας, δη-
μιουργίας, μουσικής και ηχητικών εφέ. Τα στοιχεία αυτά επιτρέπουν στους 
χρήστες να αφηγούνται ιστορίες, οι οποίες οδηγούν σε συζητήσεις σχετικά 
με την πραγματική ζωή και τις εμπειρίες (Lemos Tello, 2012). Η ανθρώπινη 
φωνή δημιουργεί μια ισχυρή παρουσία με την οποία ο ακροατής μπορεί να 
ταυτιστεί. Οι εκφωνούμενες λέξεις εκφράζουν τη στάση, το συναίσθημα, το 
χρώμα και την ενέργεια (Maskow, 2000). Μπορούν επίσης να πείσουν, να 
ενθουσιάσουν τη φαντασία και να επικεντρώσουν τις δύσκολες αντιλήψεις.  

 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  

Κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, το ραδιόφωνο, και συ-
γκεκριμένα το European School Radio, αποτέλεσε εργαλείο δημιουργίας, συ-
νεργασίας και διατήρησης της επαφής μεταξύ των εταίρων του e Twinning 
προγράμματος eTree Huggers. Κάθε φορά αφόρμηση για τη δημιουργία εκ-
πομπής ήταν κάποιο ξεχωριστό γεγονός, γιορτή ή παγκόσμια ημέρα. Σημα-
ντικοί αρωγοί στην προσπάθεια αυτή αποτέλεσαν οι γονείς των μαθητών. 

Όπως η μάθηση είναι μια δυναμική διαδικασία έτσι και η μάθηση μέσω 
του ραδιοφώνου γίνεται ακόμα πιο δυναμική δεδομένου του ότι εισάγουμε 
στην εκπαίδευση ένα μέσο που φοβόμασταν ή δεν είχαμε φανταστεί ότι θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ήδη απο το 1968 
οι Kornhauser & Brooke ανέδειξαν ότι το ραδιόφωνο μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί ως εργαλείο διδασκαλίας ακόμα και στο νηπιαγωγείο εμπλουτίζοντας τη 
διδασκαλία και παρέχοντας ευκαιρίες ακόμη και σε παιδιά που εμφανίζουν 
δυσκολίες στη γλώσσα. Το ραδιόφωνο συμπεριλαμβάνεται στα είδη μάθησης 
που διαμορφώνουν την άτυπη εκπαίδευση. Στην άτυπη εκπαίδευση περιλαμ-
βάνονται ακόμη η τηλεόραση, τα βιντεοπαιχνίδια και το διαδίκτυο. Σύμφωνα 
με την Greenfield (2009) ένας μαθητής θα καταφέρει να καλλιεργήσει τις 
γνωστικές του δεξιότητες αν εξισορροπήσει όλα τα πλεονεκτήματα που πα-
ρέχει η τεχνολογία της άτυπης εκπαίδευσης. 

Από τη μεριά των εκπαιδευτικών η χρήση του διαδικτυακού μαθητικού 
ραδιοφώνου δίνει τη δυνατότητα σχεδιασμού δραστηριοτήτων σύμφωνα με 
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το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας. Οι δραστηριότη-
τες αυτές στηρίζονται στην ενεργή βιωματική συμμετοχή όλων των παιδιών 
προάγοντας την ομαδοσυνεργατική μάθηση. Οι δραστηριότητες μπορούν να 
αναπτυχθούν διαθεματικά καλύπτοντας αρκετά γνωστικά αντικείμενα. Κυ-
ριότερα όμως το διαδικτυακό μαθητικό ραδιόφωνο παρέχει τη δυνατότητα 
στους εκπαιδευτικούς να καλλιεργήσουν στα παιδιά τον εγγραμματισμό στα 
μέσα, να προάγουν βασικές γνωστικές, κοινωνικές και συναισθηματικές λει-
τουργίες. Σύμφωνα με τον Γενιτζέ (2017) το ραδιόφωνο σχετίζεται θετικά με 
τα κίνητρα μάθησης. 

Τα παιδιά μπορούν να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από την παραγωγή 
ραδιοφωνικών εκπομπών ή μηνυμάτων, να αναπτύξουν και να καλλιεργή-
σουν τον προφορικό τους λόγο. Ειδικότερα τους δίνεται η δυνατότητα να 
γνωρίσουν τη διαδικασία παραγωγής μιας ραδιοφωνικής εκπομπής ακόμα 
και χωρίς την παρουσία σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Αποκτούν βασικές γνώ-
σεις για τις λειτουργίες της συσκευής ηχογράφησης φωνής τόσο από ένα κι-
νητό τηλέφωνο ή ακόμα και με εγγραφή στον υπολογιστή. Οι μαθητές ανα-
πτύσσουν και καλλιεργούν τον προφορικό τους λόγο, μοιράζονται εμπειρίες, 
αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται για να παράξουν ένα ομαδικό έργο. Πα-
ράλληλα, τους δίνεται η δυνατότητα να γνωριστούν με άλλους μαθητές και 
να αναπτύξουν αισθήματα συνεργασίας, φιλίας με παιδιά της ίδιας συνήθως 
ηλικιακής ομάδας. Η δημιουργία κοινών ραδιοφωνικών προγραμμάτων από 
απόσταση αξιοποιώντας τα εργαλεία της νέας τεχνολογίας και τα ψηφιακά 
μέσα αναδεικνύουν τη δυναμική της σχολικής κοινότητας. Όλοι αυτοί οι πα-
ραπάνω στόχοι εξελίσσουν την εκπαίδευση. 

Σε όλα τα στάδια των δραστηριοτήτων και της δημιουργίας εκπομπών 
μέσω της αξιολόγησης και του αναστοχασμού δόθηκε έμφαση στη μεταγνω-
στική πλευρά της σκέψης των παιδιών. Τα παιδιά αυτοαξιολογήθηκαν, έλυ-
σαν προβλήματα, συνεργάστηκαν, ήρθαν σε επαφή µε τέχνες και τις τεχνικές 
των οπτικοακουστικών κειµένων. 

Τα παιδιά από απλοί ακροατές έγιναν δημιουργικοί παραγωγοί ραδιοφω-
νικού υλικού, βίωσαν άμεσες εμπειρίες, μετέφεραν μηνύματα πολιτιστικά, 
περιβαλλοντικά, έζησαν το ίδιο το γεγονός και καλλιέργησαν τη γλωσσική 
τους έκφραση ξεπερνώντας τους τοίχους του σχολείου. Αναπτύχθηκε η επι-
κοινωνία των μικρών παραγωγών με το κοινό τους, δίνοντάς τους έτσι την 
ευκαιρία να αξιολογούν την εργασία τους, βασισμένοι και στην κριτική των 
ακροατών τους. 

Οι γονείς των παιδιών έγιναν αρωγοί των δραστηριοτήτων της τάξης και 
συμμετείχαν ενεργά καθώς ηχογραφούσαν στην περίοδο της καραντίνας και 



225 

της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης τα λόγια των παιδιών τους και τα έστελναν 
στους εκπαιδευτικούς για την τελική δημιουργία των εκπομπών. Ταυτόχρονα 
άκουγαν τις εκπομπές και με τη συμμετοχή και τα σχόλια τους έδιναν θετική 
ανατροφοδότηση στο όλο εγχείρημα. 

 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Για την προετοιμασία όλων των εκπομπών έπρεπε κάθε φορά:  
 Nα ληφθεί υπόψη ότι η διάρκεια της εκπομπής δε θα έπρεπε να ξεπερνά 

τα 30 λεπτά.  
 Να ακούγονται όσο το δυνατόν καλύτερα οι φωνές των παιδιών.  
 Το κάθε σχολείο να είχε ένα συγκεκριμένο θέμα για να αποφεύγετε η ε-

πανάληψη.  
 Το κάθε σχολείο έπρεπε να ετοιμάσει το δικό του μέρος της εκπομπής 

(συγκέντρωση ηχητικού υλικού και μοντάζ) 
 Ο χρόνος του κάθε σχολείου έπρεπε να μην ξεπερνά το όριο που τίθεται 

κάθε φορά ανάλογα με τις συμμετοχές. 
 Το θέμα της εκπομπής και το περιεχόμενο δουλευόταν πρώτα στην εξ α-

ποστάσεως διδασκαλία, όπως θα γινόταν και στη δια ζώσης διδασκαλία, 
και το θέμα αλλά και το υλικό του κάθε σχολείου θα ήταν αποτέλεσμα των 
προτάσεων των παιδιών. 

 Να υπήρχε σχολείο συντονιστής του οποίου οι μαθητές θα λειτουργούσαν 
ως γέφυρα μεταξύ των συμμετεχόντων σχολείων. 
Με βάση τα παραπάνω κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

δημιουργήθηκαν τρεις ραδιοφωνικές εκπομπές . 
 

Συνεργατική ραδιοφωνική εκπομπή τον Απρίλιο του 2020  
Κατά τη διάρκεια της πρώτης καραντίνας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
Παιδικού Βιβλίου, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου, τα 8 συνερ-
γαζόμενα σχολεία στο eTwinning πρόγραμμα «eTree Huggers», για να γιορ-
τάσουν αυτή την ημέρα, ετοίμασαν μια εκπομπή για τα αγαπημένα παραμύ-
θια των παιδιών . 

Το κάθε σχολείο ετοίμασε ένα κομμάτι της εκπομπής όπου οι μαθητές έ-
στελναν τα δικά τους μηνύματα. Σε αυτά τα παιδιά μιλούσαν για τα αγαπη-
μένα τους παραμύθια, τους αγαπημένους τους ήρωες κτλ. Οι γονείς των παι-
διών ηχογράφησαν τα παιδιά τους και έστειλαν το υλικό στην εκπαιδευτικό 
τους . Η κάθε εκπαιδευτικός επεξεργάστηκε το ηχητικό υλικό της τάξης της. 
Στο τέλος το νηπιαγωγείο που είχε το ρόλο του συντονιστή ένωσε όλα τα 
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ηχογραφημένα μηνύματα από τα σχολεία, πρόσθεσε μουσική ενδιάμεσα και 
οι μαθητές του ανακοίνωναν το όνομα του σχολείου που θα ακολουθούσε.  

 
Συνεργατική ραδιοφωνική εκπομπή για τη γιορτή της μητέρας τον Μάιο 
του 2020  

Καθώς η καραντίνα συνεχιζόταν και τα παιδιά έμεναν στο σπίτι τους απο-
φασίστηκε να δημιουργηθεί μία εκπομπή αφιερωμένη στη γιορτή της μητέ-
ρας ώστε να εορταστεί αυτή η μέρα με ξεχωριστό τρόπο.  

Κάθε συμμετέχον σχολείο ανέλαβε ένα διαφορετικό θέμα για τη γιορτή 
της μητέρας. Για παράδειγμα , αν η μαμά μου ήταν λουλούδι, τι μου αρέσει 
να κάνω με την μαμά μου, ποίημα για τη μαμά, η λέξη μαμά σε διάφορες 
γλώσσες. Οι εκπαιδευτικοί του κάθε σχολείου, ενημέρωσαν τους γονείς για 
το θέμα της ηχογράφησης και οι γονείς ανέλαβαν να ηχογραφήσουν τα μη-
νύματα των παιδιών τους. Η εκπομπή αυτή είχε ένα ιδιαίτερο χαρακτηρι-
στικό. Ένα από τα συμμετέχοντα σχολεία ενέπλεξε δημιουργικά τους γονείς 
στη διαδικασία παραγωγής της εκπομπής. Οι μητέρες είχαν το δικό τους ρα-
διοφωνικό χρόνο και έστειλαν και αυτές τα δικά τους μηνύματα στα παιδιά 
τους. 

 
Συνεργατική ραδιοφωνική εκπομπή – Χριστουγεννιάτική γιορτή  

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης καραντίνας το Δεκέμβριο του 2020, καθώς 
πλησίαζαν τα Χριστούγεννα, επιθυμώντας να μην στερηθούν τα παιδιά τη 
συμμετοχή τους στις παραδοσιακές χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, αποφα-
σίστηκε να στηθεί μια αλλιώτικη χριστουγεννιάτικη γιορτή στη οποία συμ-
μετείχαν όλοι οι συνεργάτες από το eTwinning πρόγραμμα «The 
BeeTwinners». Η κάθε εκπαιδευτικός ετοίμασε τη δική της γιορτή και έ-
στειλε το υλικό στους γονείς. Οι γονείς για άλλη μια φορά ηχογράφησαν το 
κείμενο του παιδιού τους και όλοι μικροί και μεγάλοι συμμετείχαν στην ρα-
διοφωνική χριστουγεννιάτικη γιορτή η μετάδοση της οποίας προγραμματί-
στηκε για την τελευταία μέρα της τηλεκπαίδευσης πριν τις χριστουγεννιάτι-
κες διακοπές. 

Για όλες τις εκπομπές δημιουργούνταν διαφημιστικές αφίσες οι οποίες 
κοινοποιούνταν από όλους τους συμμετέχοντες στα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης, στα blog και στις ιστοσελίδες των σχολείων. Ακόμη, όλοι οι συμμετέ-
χοντες είχαν την ευκαιρία την ώρα μετάδοσης της εκπομπής να αλληλεπιδρά-
σουν μεταξύ τους μέσω του chat του ESR. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
Εδώ και μερικές δεκαετίες το μιντιακό περιβάλλον άλλαξε την καθημε-

ρινή ζωή των ανθρώπων. Η ψηφιακή τεχνολογία άλλαξε τον τρόπο με τον 
οποίο τα παλιά οπτικοακουστικά μέσα και τα ΜΜΕ λειτουργούσαν δούλευαν 
και συμπεριφέρονταν στην κοινωνία. Σε αυτό το νέο ψηφιακό περιβάλλον το 
σχολείο και η εκπαίδευση οφείλουν να επαναθεωρήσουν τόσο την λειτουργία 
όσο και τους στόχους τους. Οι επιστήμονες συγκλίνουν στην άποψη ότι ο 
ψηφιακός και ο οπτικοακουστικός γραμματισμός/αλφαβητισμός είναι ανα-
γκαίος όσο ποτέ άλλοτε στο σχολείο. Η Ασλανίδου (1992) τονίζει ότι παρότι 
το ραδιόφωνο στην Ελλάδα ως μέσο στην εκπαίδευση έχει ξεχαστεί, μπορεί 
να αποτελέσει ένα εργαλείο μέσω του οποίου μπορούν να αξιοποιηθεί η με-
γάλη παιδαγωγική αξία των ραδιοφωνικών εκπομπών με εκπαιδευτικό περιε-
χόμενο και αναδεικνύει ενδεικτικά τον πολιτιστικό ρόλο του ραδιοφώνου που 
είχε στη δεκαετία 60-70, όταν κλασικά έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας δια-
δόθηκαν σε εκλαϊκευμένη μορφή μέσα από ραδιοφωνικές εκπομπές. Παράλ-
ληλα, υποστηρίζει ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη το εκπαιδευτικό ραδιόφωνο 
έχει αναπτυχθεί όσο και η εκπαιδευτική τηλεόραση, μέσω του οποίου παρέ-
χεται στο καθημερινό πρόγραμμα υλικό από εκπομπές παιδαγωγικά αξιοποι-
ήσιμες, όπως εκπομπές για το θέατρο και τη λογοτεχνία. 

Σε επίπεδο διδακτικής πρακτικής, τα παιδιά, μέσα από τις συγκεκριμένες 
δραστηριότητες, ανέπτυξαν κριτική στάση απέναντι στα μηνύματα, από κα-
ταναλωτές μετατράπηκαν σε μελετητές - ερευνητές και απέκτησαν κριτήρια 
αξιολόγησης και επιλογής μηνυμάτων. Χρησιμοποιώντας τα οπτικοακου-
στικά εργαλεία έγιναν τα ίδια παραγωγοί, ανέπτυξαν δεξιότητες προφορικής 
έκφρασης, οργανώνοντας και πραγματοποιώντας τις δικές τους παρουσιάσεις 
(Θεοδωρίδης, 2002, Ανδρεάδου κ.ά,2006). Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ρα-
διόφωνο σε σχέση με τα άλλα Μ.Μ.Ε. είναι εντελώς μη οπτικό μέσο το οποίο 
μεταφέρει μηνύματα μέσα από ήχους και σιωπές έδωσε στα παιδιά την ευ-
καιρία μέσα από την ακρόαση να ταξιδέψουν νοερά και να αποτυπώσουν με 
τα μάτια της φαντασίας τα ακούσματα που τα εντυπωσίασαν. 

Από τη μελέτη των δραστηριοτήτων και την καθημερινή παρατήρηση στο 
σχολείο καθώς και τη συμμετοχή στις εξ αποστάσεως δράσεις προέκυψε ότι 
το λεξιλόγιο των παιδιών εμπλουτίστηκε µε λέξεις σχετικές µε το ραδιόφωνο. 
Τα παιδιά αναφέρανε τα επαγγέλματα που ήταν σχετικά µε το ραδιόφωνο και 
ακούγανε αγαπημένες ραδιοφωνικές εκπομπές. Τέλος ζητούσαν από τους γο-
νείς τους να ακούνε της εκπομπή που συμμετείχαν τα ίδια και να παίζουν 
σχετικά παιχνίδια στο σπίτι.  
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Το ραδιόφωνο μπήκε στη ζωή των παιδιών στο σπίτι και στο σχολείο. Το 
πρόγραµµα συνέβαλε ώστε τα παιδιά να αναπτύξουν ιδιαίτερες κλίσεις και 
δεξιότητες και εκφραστούν ομαδικά και δημιουργικά και να αποκτήσουν κρι-
τική στάση απέναντι στις ραδιοφωνικές εκπομπές. 

Στην παρούσα εργασία που αποτελεί µια διδακτική εφαρμογή και όχι επι-
στημονική μελέτη, το σχολικό ραδιόφωνο και οι εκπομπές που ετοίμασαν τα 
παιδιά με τη συνεργασία σχολείου και οικογένειας αποτέλεσαν μια μεθοδο-
λογική προσέγγιση που εναρμονίστηκε με το αναλυτικό πρόγραμμα και τα 
ενδιαφέροντα των μαθητών. 

Το ESR αποτέλεσε εργαλείο επικοινωνίας και μάθησης, καλλιέργησε τον 
οπτικοακουστικό γραμματισμό ενδοσχολικά αλλά και διασχολικά αφού για 
τη δημιουργία των εκπομπών συνεργάστηκαν πολλά νηπιαγωγεία από διά-
φορα μέρη της Ελλάδας μέσω κοινών προγραμμάτων eTwinning και κατά-
φεραν να το ενσωματώσουν στη ζωή τους προς όφελος τους. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής αποτελεί ένα σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο και 

δύναται να υποστηρίξει τις διαδικασίες μάθησης των μικρών παιδιών σε πολλά γνω-
στικά αντικείμενα (Κόμης & Παπανδρέου, 2005). Στην εποχή της πανδημίας η ανάγκη 
για διδασκαλία μέσα από τη χρήση των ΤΠΕ φαίνεται αναγκαία. Στην παρούσα εργα-
σία παρουσιάζονται τα εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης που χρησι-
μοποιήθηκαν σε μια ηλεκτρονική τάξη νηπιαγωγείου κατά τη διάρκεια της εξ αποστά-
σεως εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2020-2021 στο πλαίσιο της ενασχόλησης των 
παιδιών με τη θεματική «Δεινόσαυροι». Από τα αποτελέσματα φαίνεται πως τα παιδιά 
εξοικειώθηκαν με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και εργαλεία ΤΠΕ στην προσπά-
θειά τους να συλλέξουν πληροφορίες για τη θεματική και να προσεγγίσουν έννοιες που 
σχετίζονται με αυτή. 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: τηλεκπαίδευση, προσχολική ηλικία, σύγχρονα, ασύγχρονα ερ-
γαλεία, ηλεκτρονική διαχείριση τάξης. 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) 
φαίνεται πως έχουν εγκατασταθεί τα τελευταία έτη στη ζωή των μικρών παι-
διών και αυξάνεται συνεχώς (Siraj-Blatchford 8ε Siraj-Blatchford, 2006). 
Τόσο η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών όσο και η ανάπτυξη εκπαι-
δευτικών λογισμικών για την προσχολική ηλικία έχει ήδη εξαπλωθεί σε 
πολλά σχολικά συστήματα (Plowman & Stephen, 2003, Druin & Fast, 2002, 
Κόμης κ.α., 2001). Πολλές έρευνες επισημαίνουν τις δυνατότητες των ΤΠΕ 
ως διδακτικό μέσο για τον εκπαιδευτικό (Segers & Verhoeven, 2003, 
Shahrimin & Butterworth, 2002, Mioduser, Tur-Kaspa & Leitner, 2000) και 
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ως γνωστικό εργαλείο για το μαθητή (Cuban, 2001, Siraj-Blatchford & 
Whitebread, 2003; Klein, Nir-Gal, & Darom, 2000), καθώς παρέχουν σημα-
ντικά εργαλεία που επιτρέπουν την καλλιτεχνική έκφραση και την κατα-
σκευή νέων μορφών αναπαραστάσεων (Sefton-Green, 2005). Μια τέτοιου εί-
δους εκπαίδευση στηρίζεται στο συνδυασμό λεκτικής και οπτικής πληροφο-
ρίας, θέτοντάς τη μακριά από τους παραδοσιακούς άκαμπτους και μονοδιά-
στατους τρόπους εκπαίδευσης (Καρασαββίδης, 2011), αξιοποιώντας το παι-
χνίδι, ως έναν ελκυστικό και ενδιαφέροντα τρόπος μάθησης, παρέχοντας τε-
χνολογικά εργαλεία και κίνητρα για τους μαθητές (Κόμης,2004). Μέσα από 
τη χρήση των ΤΠΕ στην προσχολική εκπαίδευση παρατηρούνται πλούσια 
εκπαιδευτικά οφέλη τόσο στην ανάπτυξη βασικών γνωστικών δεξιοτήτων, 
όσο και στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της ικανότητας επίλυσης 
προβλημάτων (Βασνιάδη, 2006). 

Η χρήση των ΤΠΕ προτείνεται ήδη από την ηλικία των τριών ετών 
(Haugland, 2000) και ο στόχος που πλέον τίθεται είναι η εποικοδομητική έ-
νταξή τους στην προσχολική ηλικία (Gimbert & Cristol, 2004, Plowman & 
Stephen, 2003, Yeland, 2002) μέσα από τη διερεύνηση του ορθού και λει-
τουργικού τρόπου αξιοποίησής τους ώστε να εξυπηρετούν όσο το δυνατό 
πληρέστερα και πιο στοχευμένα τις ανάγκες διαφορετικών μαθητικών πλη-
θυσμών και γνωστικών αντικειμένων (Clements, 1999). 

Η εποχή της πανδημίας μας έφερε ένα ακόμη βήμα πλησιέστερα στην α-
νάγκη για χρήση των ΤΠΕ και αν και η εξέλιξη που συντελείται εδώ και καιρό 
στον συγκεκριμένο τομέα είναι σημαντική, δημιουργώντας νέες προοπτικές, 
τρόπους διδασκαλίας και μάθησης αξιοποιώντας τα ψηφιακά εργαλεία που 
προσφέρει (Τζιμογιάννης, 2017) φαίνεται να βρήκε την πλειοψηφία της εκ-
παιδευτικής κοινότητας απροετοίμαστη και μη εξοικειωμένη. Η εξ’ αποστά-
σεως εκπαίδευση φαίνεται να είναι η μοναδική λύση για μεγάλα χρονικά δια-
στήματα το τρέχον σχολικό έτος, αφού η δια ζώσης εκπαίδευση τις περισσό-
τερες φορές κρίνεται ανέφικτη. Παρόλα αυτά, φαίνεται πως τα τελευταία 
χρόνια «ένας σημαντικός αριθμός συστημάτων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης 
εστιάζει στην απλή παρουσίαση του περιεχομένου, παρέχοντας ελάχιστες ευ-
καιρίες για αλληλεπίδραση και ενεργητική μάθηση» (Καλογιαννάκης & Α-
μπαρτζάκη, 2015).  

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την ανάδειξη σύγχρονων και ασύγχρο-
νων εργαλείων εκπαίδευσης στο πλαίσιο της τηλεκπαίδευσης μιας τάξης νη-
πιαγωγείου κατά τη διάρκεια της ενασχόλησής της με τη θεματική «Δεινό-
σαυροι» στο πλαίσιο της κοινωνικοπολιτισμικής μάθησης.  
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

ΔΕΙΓΜΑ  
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ενός εκπαιδευ-

τικούς προγράμματος με θέμα τους «Δεινόσαυρους» το οποίο πραγματοποι-
ήθηκε το Νοέμβριο του 2020 με τη μορφή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας 
σε ένα τμήμα νηπιαγωγείου (Ν=7) στο νομό Σερρών. Στις τηλεσυναντήσεις 
συμμετείχαν όλοι οι μαθητές με την υποστήριξη των γονέων τους. 

 
ΜΕΘΟΔΟΣ 

Άξιο αναφοράς είναι πως στη συγκεκριμένη τάξη ακολουθούνται τα εν-
διαφέροντα και οι ανάγκες των παιδιών κατά την επιλογή των θεματικών με 
στόχο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 
Συγκεκριμένα, υπάρχει ένα βάζο, «το βάζο των ιδεών», στο οποίο τα παιδιά 
τοποθετούν αυθόρμητα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους χαρτάκια με τις 
ιδέες και τα ενδιαφέροντά τους με τη χρήση της αναδυόμενης γραφής ή του 
ελεύθερου σχεδίου. Κάθε φορά που ολοκληρώνεται ένα εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα τα παιδιά επιλέγουν τυχαία μέσα από το βάζο ένα χαρτάκι και με τον 
τρόπο αυτό ορίζεται η νέα θεματική. Σύμφωνα με τα παραπάνω επιλέχθηκε 
και η θεματική «Δεινόσαυροι» επηρεασμένη από το πραγματικό ενδιαφέρον 
των παιδιών. 

Οι μαθητές/τριες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, σύμφωνα με οδηγία της πρω-
τοβάθμιας εκπαίδευσης. Κάθε ομάδα προσέγγισε τη θεματική με το δικό της 
ρυθμό και διαστάσεις που έθεταν τα ίδια τα παιδιά στη δική της ηλεκτρονική 
τάξη. Κάποιες δραστηριότητες απευθύνονταν σε ατομικό επίπεδο και άλλες 
σε συλλογικό. Στο τέλος της εβδομάδας οι ομάδες συναντιόντουσαν σε μια 
κοινή ηλεκτρονική τάξη με στόχο τη συζήτηση, την ανταλλαγή πληροφοριών 
/ιδεών και τη συνολική ανατροφοδότηση στην ολομέλεια. Άξιο αναφοράς εί-
ναι πως κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής δράσης, η εκπαι-
δευτικός της παράλληλης στήριξης υποστήριζε τα παιδιά της αρμοδιότητάς 
της κατά τις ατομικές ή ομαδικές δραστηριότητες και αξιοποιούσε κατά πε-
ρίπτωση τη δυνατότητα των break rooms της πλατφόρμας Webex όποτε το 
θεωρούσε αναγκαίο με στόχο την εργασία σε εξατομικευμένο επίπεδο. 

 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Μέσα από τις αρχικές ερωτήσεις των παιδιών και τη χρήση του γραφήμα-
τος Υ (Υ-charts) σχετικά με το τι γνωρίζουν ήδη τα παιδιά και τι θα ήθελαν 
να μάθουν, σχεδιάστηκε ο εννοιολογικός χάρτης (concept map) (Fleer, 2018) 
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ιστόγραμμα της θεματικής (εικόνα 1). Στη συνέχεια, ορίστηκαν από τις εκ-
παιδευτικούς οι παιδαγωγικοί στόχοι και ως απόρροια αυτών οι ενδεικτικές 
δραστηριότητες. Στην επιλογή των δραστηριοτήτων εστιάσαμε στη χρήση 
των ΤΠΕ μέσα από σύγχρονα και ασύγχρονα εργαλεία εξ αποστάσεως εκπαί-
δευσης. Η πλατφόρμα Cisco Webex χρησιμοποιήθηκε ως το κύριο εργαλείο 
σύγχρονης επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης των παιδιών, ενώ το σχολικό 
ιστολόγιο παρείχε τη δυνατότητα ασύγχρονης επαφής, ενημέρωσης και ανα-
τροφοδότησης τόσο μεταξύ των παιδιών όσο και μεταξύ άλλων εκπαιδευτι-
κών κοινοτήτων. Παράλληλα, έγινε χρήση του εθνικού συσσωρευτή εκπαι-
δευτικού περιεχομένου ¨Φωτόδεντρο¨ και δια μέσω αυτού του ηλεκτρονικού 
αποθετηρίου ψηφιακών διδακτικών σεναρίων ¨Αίσωπος¨. Τέλος, χρησιμο-
ποιήθηκαν λογισμικά αξιολόγησης (quizziz), εκπαιδευτικές ιστοσελίδες, 
αλλά και πολυμεσικό υλικό.  

 

 

 

Εικόνα 1. Γράφημα Υ (αριστερά), ιστόγραμμα (δεξιά) 



235 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Η καταγραφή των αρχικών ερωτημάτων των παιδιών γύρω από το θέμα, 

οδήγησε στο σχεδιασμό του ιστογράμματος μέσα από το οποίο οι εκπαιδευ-
τικοί όρισαν τους μαθησιακούς και γνωστικούς στόχους της θεματικής. Τα 
παιδιά κατέγραψαν ατομικά τις αρχικές τους υποθέσεις για τους δεινόσαυ-
ρους, μέσα από τη χρήση της σχεδιαστικής δραστηριότητας και έπειτα τις 
μοιράστηκαν ασύγχρονα με τους/τις συμμαθητές/τριες τους μέσα από το εκ-
παιδευτικό ιστολόγιο της τάξης. Εκεί τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να δουν 
και να μελετήσουν σε δικό τους χρόνο ο ένας τις απόψεις του άλλου. Επέλε-
ξαν τον χώρο, τον χρόνο και τον ρυθμό με τον οποίο θα συμμετάσχουν δια-
γράφοντας μια πορεία αυτομάθησης (Λιοναράκης, 2001). Τις καταγραφές 
αυτές στη συνέχεια, παρουσίασαν και συζήτησαν στις ομάδες τους κατά τη 
διάρκεια της τηλεκπαίδευσης μέσα από την πλατφόρμα Webex. Η σύγχρονη 
αυτή επαφή τους έδωσε τη δυνατότητα να επιχειρηματολογήσουν και να εκ-
φράσουν τις σκέψεις τους γύρω από το θέμα, δημιουργώντας νέα ερωτήματα.  

Οι εκπαιδευτικοί αξιοποίησαν αυτή την διάδραση με σκοπό να βοηθήσουν 
τα παιδιά να οργανώσουν τη διερεύνησή τους για τους δεινόσαυρους. Πρώτο 
βήμα ορίστηκε η αναζήτηση πληροφοριών γύρω από τα παραπάνω ερωτή-
ματα χρησιμοποιώντας τις βασικές αρχές τις ιστοεξερεύνησης (WebQuest, 
2008; Λυμπουρίδου & Σεβαστίδου, 2007). Κάθε παιδί επέλεξε το πεδίο του 
ενδιαφέροντός του και αναζήτησε σε δικό του χρόνο πληροφορίες χρησιμο-
ποιώντας μέσα που είχε στη διάθεσή του από το άμεσο περιβάλλον του (βι-
βλία, παιχνίδια, διαδίκτυο) με την υποστήριξη και βοήθεια των μελών της 
οικογένειάς του. Τα ευρήματα αυτά μεταφέρθηκαν στη σύγχρονη συνάντηση 
της ομάδας στην ηλεκτρονική τάξη μέσω της πλατφόρμαw της Webex και 
ταξινομήθηκαν με βάση το περιεχόμενό τους.  

Σε μια προσπάθεια βιωματικής προσέγγισης του επαγγέλματος του παλαι-
οντολόγου που μονοπώλησε το ενδιαφέρον αρκετών παιδιών, αξιοποιήθηκε 
υλικό από το καθημερινό περιβάλλον των παιδιών. Συγκεκριμένα, με τη βο-
ήθεια αντικειμένων που υπάρχουν σε ένα σπίτι, τα παιδιά μεταμφιέστηκαν 
σε μικρούς παλαιοντολόγους, δημιούργησαν έναν αυτοσχέδιο χώρο ανασκα-
φής και ακολούθησαν τα απαιτούμενα βήματα. Ήρθαν σε επαφή με την έν-
νοια του απολιθώματος, τις τεχνικές συλλογής, συναρμολόγησης και συντή-
ρησής τους, καθώς και την αξία των πληροφοριών που μπορούν να μας δώ-
σουν. Η σύγχρονη επαφή των παιδιών ανά ομάδες μέσω της πλατφόρμας, 
τους έδωσε τη δυνατότητα σύγχρονης παρακολούθησης και σχολιασμού, ενώ 
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παράλληλα κινητοποίησε τη δράση των παιδιών για κατασκευές με απλά υ-
λικά που τα παιδιά βρήκαν στο σπίτι τους (όσπρια, ζυμαρικά, μπατονέτες 
κ.α.).  

Στην ίδια κατεύθυνση, αξιοποιήθηκε το υλικό της πλατφόρμας ψηφιακών 
διδακτικών σεναρίων «Αίσωπος» στην οποία παραπεμφθήκαμε μέσα από το 
εθνικό ηλεκτρονικό αποθετήριο «Φωτόδεντρο». Πρόκειται για ένα πρωτό-
κολλο διαμοιρασμού λογισμικού που παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα 
ταυτόχρονης χρήσης (Koutoumanos, et al., 2018) επαναχρησιμοποιούμενων 
ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων τα οποία είναι αυτόνομα και συμβατά 
με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών (Megalou & Kaklamanis, 2014). Ε-
κεί οι ομάδες ακολούθησαν προτεινόμενες δραστηριότητες με τη χρήση ψη-
φιακών παιχνιδιών (κουίζ, memory, ιστοριογραμμή). Ο διασκεδαστικός και 
αλληλεπιδραστικός χαρακτήρας τους, κέντρισε την προσοχή των παιδιών και 
τους έδωσε κίνητρα για περαιτέρω διερεύνηση. Σε συμφωνία έρχονται αρκε-
τές έρευνες οι οποίες έχουν επισημάνει πως τα ψηφιακά μαθησιακά αντικεί-
μενα επιτρέπουν την ανάληψη πρωτοβουλιών από τους μαθητές, αυξάνοντας 
το κίνητρό τους για ενασχόληση (Alvarenga, Ginestie & Brandt-Pomares, 
2017; Βλιώρα, Μουζάκης & Καλογιαννάκης, 2018). Στην εικόνα που ακο-
λουθεί παρατηρούμε ένα δείγμα των έργων των παιδιών χρησιμοποιώντας 
την εφαρμογή annotate όπου γίνεται χρήση διάφορων γεωμετρικών σχημά-
των με σκοπό τη σχεδίαση ενός δεινοσαύρου (εικόνα 2). 

 

 

Εικόνα 2. Ελεύθερο σχέδιο με τη χρήση του Η/Υ 

Στη συνέχεια η δράση μεταφέρθηκε σε ατομικό επίπεδο όπου τα παιδιά 
αναζήτησαν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα απολιθώματα. Εντύπωση 
προκάλεσε ένα διαδικτυακό άρθρο σχετικά με το μέγεθος του μεγαλύτερου 
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απολιθώματος του βρέθηκε, το ίχνος της πατούσας ενός τιτανόσαυρου9. Ά-
μεσα η δράση επανήλθε και πάλι στην πλατφόρμα Webex όπου μέσω της 
σύγχρονης επικοινωνίας οι ομάδες προχώρησαν σε μετρήσεις, συγκρίσεις (ει-
κόνα 3.1) και ταξινομήσεις (εικόνα 3.2) στην προσπάθειά τους να καταγρά-
ψουν το μέγεθος του ίχνους, τα μεγέθη των δικών τους ιχνών αλλά και τη 
μεταξύ τους σχέση. Απλά αντικείμενα της καθημερινότητας (καπάκια, πιρού-
νια), παιχνίδια (τουβλάκια ξύλινα και lego) και συμβατικές ή μη μονάδες μέ-
τρησης (μέτρα, μεζούρες, χάρακες, κορδέλες) επιστρατεύτηκαν στην προ-
σπάθεια αυτή στο πλαίσιο της αξιοποίησης κοινωνικοπολιτισμικών στοι-
χείων για την ανάδειξη της βιωματικής μάθησης. 

 

 

Εικόνα 3.1. (αριστερά) Μετρήσεις με άτυπες μονάδες (τουβλάκια), (δεξιά) Μετρή-
σεις και συγκρίσεις με τυπικές μονάδες μέτρησης (μέτρο, μεζούρα, χάρακας) 

Στις παραπάνω εικόνες παρατηρούμε την προσπάθεια των παιδιών να κα-
ταγράψουν το μήκος της πατούσας τους με τη χρήση άτυπων μονάδων μέ-
τρησης (οικοδομικό υλικό). Στη συνέχεια, κάνουν χρήση τυπικών μονάδων 
(μέτρο και μεζούρα) και καταγράφουν τους αριθμούς και προβαίνουν σε συ-
γκρίσεις. 

 

 
9. https://tvxs.gr/news/sci-tech/ayti-itan-patoysa-apolithoma-patimasias-deinosayroy-

megalytero-apo-1-metro 
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Εικόνα 3.2. Καταγραφή (αριστερά), ταξινόμηση με τη βοήθεια του excel (κέντρο), 
αποτελέσματα (δεξιά) 

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των μεταγνωστικών ικανοτήτων των παι-
διών χρησιμοποιήθηκαν λογισμικά αξιολόγησης. Αξιοποιήθηκε η δυνατό-
τητα σχεδιασμού εξειδικευμένων εργαλείων από τις ίδιες τις εκπαιδευτικούς 
με στόχο την προσαρμογή του περιεχομένου στις ανάγκες των παιδιών και 
έννοιες με τις οποίες ήρθαν σε επαφή κατά την ενασχόλησή τους με τη συ-
γκεκριμένη θεματική, συμμετέχοντας ατομικά ή/και ομαδικά. Τα παιδιά χρη-
σιμοποίησαν τα ευρήματά τους από τις προηγούμενες δραστηριότητες με 
σκοπό να συμμετέχουν σε ηλεκτρονικές παιχνίδια μνήμης, αντιστοίχισης, ο-
μαδοποίησης και ερωτήσεων. 

Ολοκληρώνοντας, την τελευταία ημέρα η ολομέλεια συναντήθηκε σε 
κοινή ηλεκτρονική τάξη με σκοπό την παρουσίαση των ευρημάτων και έργων 
των ομάδων, σε μια προσέγγιση ανάπτυξης κοινοτήτων μάθησης μέσω των 
ΤΠΕ όπου οι μαθητές μπορούν να συνεργάζονται, να επικοινωνούν και να 
μαθαίνουν (Αβούρης, Καραγιαννίδης & Κόμης 2007; Kalogiannakis, 2004). 
Θεωρήσαμε σημαντική την ένωση όλων των ομάδων τόσο για λόγους κοινω-
νικούς όσο και γνωστικούς.  

Η συμμετοχή των παιδιών στο πρόγραμμα ήταν καθολική και ενεργητική 
καθ’ όλη τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης. Το συγκεκριμένο τμήμα ήταν ο-
λιγομελές γεγονός που επηρέασε θετικά την επικοινωνία των παιδιών, καθώς 
τα μικρόφωνα τους παρέμεναν ανοιχτά κατά τη διάρκεια των δραστηριοτή-
των με αποτέλεσμα να συμμετέχουν αυθόρμητα όπως και στο φυσικό περι-
βάλλον της δια ζώσης εκπαίδευσης. Αντίθετα, επηρέασε την αλληλεπίδραση 
των παιδιών η οποία αν και ήταν συνεχής και άμεση, είχε περιορισμούς λόγω 
του μικρού αριθμού συμμετεχόντων. Τέλος, άξιο αναφοράς είναι πως οι γο-
νείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών υποστήριζαν τα παιδιά στη χρήση του 
τεχνολογικού εξοπλισμού και συμμετείχαν διαδραστικά σε ότι τους ζητήθηκε 
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ενισχύοντας τη συνεργασία σχολείου-οικογένειας, προωθώντας τη μαθη-
σιακή διαδικασία. 

 
 

Δραστηριότητα  Χρήση ΤΠΕ Μορφή  
Αναζήτηση πληροφοριών Διαδίκτυο σε συνεργασία με τους γο-

νείς-ατομικά
Ασύγχρονα  

Παρουσίαση ευρημά-
των/συζήτηση

Πλατφόρμα webex-ομαδικά Σύγχρονα  

Καταγραφή αρχικών ι-
δεών 

Σχολικό ιστολόγιο-ατομικά Ασύγχρονα  

Μικροί παλαιοντολόγοι Πλατφόρμα ψηφιακών διδακτικών 
σεναρίων «Αίσωπος» -ομαδικά

Σύγχρονα 

Κατασκευές  Στην πλατφόρμα webex-ατομικά/ ο-
μαδικά

Σύγχρονα  

Διαδικτυακό άρθρο για το 
μέγεθος των ιχνών των 
δεινοσαύρων 

Διαδίκτυο σε συνεργασία με τους γο-
νείς-ατομικά 

Ασύγχρονα  

Συγκρίσεις/Μετρήσεις/ 
Ταξινομήσεις 

Online Word & Excel μέσα από την 
πλατφόρμα webex-ομαδικά

Σύγχρονα  

Παιχνίδι memory  Πλατφόρμα ψηφιακών διδακτικών 
σεναρίων «Αίσωπος» -ομαδικά

Σύγχρονα 

Κουίζ ανατροφοδότησης  Λογισμικά αξιολόγησης 
(quizizz.com)-ομαδικά

Σύγχρονα 

Ανταλλαγή απόψεων, πα-
ρουσίαση ευρημάτων με-
ταξύ ομάδων 

Πλατφόρμα webex-ολομέλεια  Σύγχρονα  

Πίνακας 1. Συνοπτικός πίνακας σύγχρονων και ασύγχρονων εργαλείων 
που χρησιμοποιήθηκαν 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες των μαθη-

τών και ακολουθεί τις προκλήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας (Παλαι-
οδήμου, 2017). Το παραπάνω παράδειγμα αφορά μια πρόταση αξιοποίησης 
των ΤΠΕ κατά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην προσχολική ηλικία μέσα 
από εναλλακτικές και ευέλικτες εκπαιδευτικές δράσεις. Στο πλαίσιο αυτό δό-
θηκε η δυνατότητα μιας πολυτροπικής προσέγγισης της θεματικής ενότητας 
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(Fragaki, Reynolds & Vanbuel, 2009) για τους δεινόσαυρους αξιοποιώντας 
καθημερινά αντικείμενα και πρακτικές στη βάση της βιωματικής εκπαίδευ-
σης (Δαφέρμου κ.α., 2006). Χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονα και ασύγχρονα ερ-
γαλεία μάθησης σε δραστηριότητες ατομικές, ομαδικές και στην ολομέλεια 
με σκοπό την ολόπλευρη ανάπτυξη και διαθεματική προσέγγιση. Δόθηκε έμ-
φαση στη χρήση καθημερινών αντικειμένων και πρακτικών στα οποία έχει 
πρόσβαση κάθε μαθητής/τρια μέσα από το οικείο περιβάλλον του, καθώς η 
επιλογή του εκπαιδευτικού υλικού στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση θεωρεί-
ται μεγάλης σημασίας (Καμπύλης, 2017) για την επίτευξη των στόχων του 
προγράμματος, αλλά, τη συμμετοχή των παιδιών και την κατευθυνόμενη από 
τα παιδιά πορεία στο πλαίσιο της κοινωνικοπολιτισμικής μάθησης. Τέλος, 
έγινε χρήση ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων που αν και η αποδοτικό-
τητά και λειτουργικότητά τους έχει τονιστεί διεθνώς (Cechinel, et al., 2011; 
Janson & Janson, 2009; Smith, 2004), η ελληνική εκπαιδευτική πραγματικό-
τητα φαίνεται να τα αντιμετωπίζει ακόμη με μειωμένο ενδιαφέρον (Κωστάκη 
& Καλογιαννάκης, 2019). Μέσα από την εμπειρία αυτή αποκομίσθηκαν θε-
τικά οφέλη τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς και προ-
τείνεται η αξιοποίηση ανάλογων εργαλείων στο καθημερινό πλαίσιο της προ-
σχολικής εκπαίδευσης.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι συνεργατικές δράσεις πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος E-
twinning: « Φορώντας τη μάσκα μου μπορώ…», τον μήνα Δεκέμβριο «…τα δικαιώ-
ματά μου να διεκδικώ». Οι δράσεις αυτές, οι οποίες είχαν προγραμματιστεί για υλο-
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ποίηση σε συνθήκες δια ζώσης διδασκαλίας, ολοκληρώθηκαν αποκλειστικά εξ απο-
στάσεως, λόγω αναστολής της λειτουργίας των σχολείων για την πρόληψη της δια-
σποράς του COVID19. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 7 Νηπιαγωγεία και 11 Νηπια-
γωγοί. Στα πλαίσια του ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ του Νηπιαγωγείου και της κατάστασης που 
διαμορφώθηκε, λόγω της πανδημίας, έγινε αναπροσαρμογή του σχεδιασμού και α-
νάπτυξης δραστηριοτήτων, σε περιβάλλον τηλεκπαίδευσης. Σκοπός των δράσεων 
είναι να έρθουν τα νήπια σε επαφή, να γνωρίσουν τα δικαιώματα των παιδιών και 
να τα εκφράσουν με ποικίλους τρόπους μέσα από διαφορετικές συνεργατικές δρά-
σεις μεταξύ των συνεργαζόμενων Νηπιαγωγείων. Για τον λόγο αυτό, τα Νηπιαγω-
γεία χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες, με στόχο τη δημιουργία: τραγουδιού, ποιήμα-
τος, αφίσας και επιτραπέζιου παιχνιδιού. Όλο το υλικό, μετά την ολοκλήρωση των 
δράσεων, αποτυπώθηκε σε ένα βίντεο. Πρέπει να τονιστεί η σημασία της συνεργα-
σίας με τους γονείς, λόγω της ηλικίας των παιδιών, για την υλοποίηση και ολοκλή-
ρωση των δραστηριοτήτων.  
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: δικαιώματα των παιδιών, συνεργατική δράση, εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση,   νηπιαγωγείο. 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η σχολική χρονιά 2020-2021 εξελίσσεται σε συνθήκες πανδημίας. Εκπαι-
δευτικοί, μαθητές και γονείς καλούνται κατά διαστήματα να συμπράξουν 
προκειμένου να συνεχιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία μέσω της Εξ αποστά-
σεως εκπαίδευσης. Η ψηφιακή τάξη αντικαθιστά τη σχολική τάξη και το η-
μερήσιο πρόγραμμα πρέπει πλέον να διαμορφωθεί σε αυτό το πλαίσιο. 

Η πρόκληση είναι μεγάλη. Η συνθήκη πρωτόγνωρη! Ωστόσο και στην 
καινούργια κατάσταση οι εκπαιδευτικοί με ευελιξία καταθέτουν ψυχή και 
καταφέρνουν να ανταπεξέλθουν με μεγαλύτερη ή μικρότερη επιτυχία!  

Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία που: 
• ενθαρρύνει την εμπλοκή των ίδιων των μαθητών στη μαθησιακή διδασκα-

λία, πράγμα που αποτελεί όλο και περισσότερο στόχο του σημερινού σχο-
λείου,  

• προσφέρει ακριβώς εκείνο το πλαίσιο της αυθεντικής επικοινωνίας και της 
διαπραγμάτευσης του νοήματος που επιτρέπει στα παιδιά να μάθουν μέσα 
από τη συνεργασία -τη συλλογική σκέψη και δράση- και την καθοδήγηση 
όχι μόνο του δασκάλου αλλά και των άλλων μελών της ομάδας τους,  

• καλλιεργεί τις αξίες και τις δεξιότητες της συνεργασίας, της διαλλακτικό-
τητας και της διαπραγμάτευσης για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Συμ-
βάλλει, έτσι, στη διαμόρφωση πολιτών με συγκροτημένη ατομική και κοι-
νωνική ταυτότητα, με δημοκρατικό ήθος αλλά και με κριτική σκέψη και 
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ηθική και γνωστική αυτονομία (Ματσαγγούρας, 2000), αποκτά άλλη διά-
σταση αφού σε επίπεδο Νηπιαγωγείου τουλάχιστον συμπεριλαμβάνει 
πλέον και την ομάδα των γονέων. 
Αυτή η χρονιά δίνει το ερέθισμα σε μια ομάδα νηπιαγωγών να συμπρά-

ξουν σε ένα διαφορετικό πρόγραμμα E-twinning με αφορμή, τι άλλο, τη 
χρήση της μάσκας και συγκεκριμένα την εκπαίδευση των μικρών παιδιών, 
προκειμένου να μάθουν να προστατεύονται με τη χρήση μάσκας στη νέα 
πραγματικότητα που διαμορφώνεται στα σχολεία. Ο τίτλος του έργου είναι 
“Wearing my mask I can…”. Το έργο περιλαμβάνει μηνιαίες δράσεις μέσα 
από τις οποίες επεκτεινόμαστε επιπρόσθετα, στη χρήση και τον ρόλο της μά-
σκας σε όλες τις χρονικές περιόδους με διαφοροποίηση σε εμφάνιση, χρήση 
και συμβολισμό. Η μάσκα γίνεται εργαλείο προκειμένου να εκπαιδεύσουμε 
τα παιδιά σε διάφορες θεματικές. 

Έτσι, λοιπόν, τον Σεπτέμβριο πραγματοποιείται η γνωριμία των εταίρων, 
των παιδιών και οι παρουσιάσεις των σχολείων καθώς επίσης προτάσεις - 
ψηφοφορία και επιλογή λογότυπου για το έργο. 

Τον Οκτώβριο δίνεται έμφαση στην εκπαίδευση, στους κανόνες υγιεινής 
και επιπλέον τα παιδιά μαθαίνουν για τις ανάγκες των ζώων με αφορμή την 
4η Οκτωβρίου, παγκόσμια ημέρα των ζώων. Σκοπός της δράσης: να καλλιερ-
γήσουν οι μαθητές θετική στάση απέναντι στα ζώα, μέσα από ποικίλες δρα-
στηριότητες, που στοχεύουν στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης απέναντι σε 
όλα τα ζώα, ώστε να αποκτήσουν σταδιακά ένα αίσθημα φροντίδας και ευ-
θύνης προς αυτά. Το μήνα αυτό συμμετέχουμε με δράση και στην εβδομάδα 
κώδικα - Codeweek 2020 - η οποία επίσης αναφέρεται στους κανόνες υγιει-
νής στην εκπαίδευση. 

Ο Νοέμβρης αφιερώνεται στην εκπαίδευση των παιδιών προκειμένου να 
αποκτήσουν εκείνες τις δεξιότητες και γνώσεις, ώστε να γίνουν ικανά να α-
ντιδράσουν σε συνθήκες παιδικής κακοποίησης. Ιδιαίτερα γίνεται λόγος στην 
περίπτωση αρπαγής παιδιών. Μέσα από μια συνεργατική ιστορία τα παιδιά 
μαθαίνουν πως να αντιδρούν σε μια πιθανή τέτοια συνθήκη. Τον μήνα αυτό 
αναστέλλεται η λειτουργία των σχολείων και οι δράσεις λαμβάνουν χώρα σε 
πλαίσιο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το κομμάτι των ηχογραφήσεων της συ-
νεργατικής ιστορίας ολοκληρώνεται με τη συνδρομή γονέων, οι οποίοι στέλ-
νουν στις υπεύθυνες νηπιαγωγούς τα αρχεία ήχων για την παραγωγή του έρ-
γου της μηνιαίας δράσης που είναι ένα ηλεκτρονικό παραμύθι. 

Ο Δεκέμβρης είναι ο μήνας, κατά τον οποίο όλες οι δράσεις των ομάδων 
υλοποιούνται αποκλειστικά εξ αποστάσεως, λόγω της αναστολής της λει-
τουργίας των σχολικών μονάδων για την πρόληψη της διασποράς του 
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COVID19. Η δράση του Δεκεμβρίου φέρει τίτλο: “Με τη μάσκα μου 
μπορώ… τα δικαιώματά μου να διεκδικώ!”. Θέμα της δράσης είναι τα δι-
καιώματα των παιδιών, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα παιδιού στις 11 Δε-
κεμβρίου, τα οποία στη χώρα μας προστατεύονται από την Κύρωση της Διε-
θνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα τον παιδιού (Νόμος υπ.αριθμ 2101, 
1992). 

Στόχοι της δράσης είναι:  
 οι μαθητές να ενθαρρυνθούν να στοχαστούν σχετικά με τα θεμελιώδη δι-

καιώματα των παιδιών, 
 να προσπαθήσουν να μάθουν τα Δικαιώματα των παιδιών, 
 να οραματιστούν μια ευτυχισμένη παιδική ηλικία, να εκτιμήσουν τις κα-

θολικές ανάγκες των παιδιών και να αντιληφθούν τις διαφορές στις συν-
θήκες ζωής που υπάρχουν σε διάφορα μέρη του κόσμου (Reardon,1995)  
Τα συνεργαζόμενα Νηπιαγωγεία κατανέμονται σε τέσσερις ομάδες ανά-

λογα με το παραγόμενο έργο κι έτσι δημιουργούνται: ομάδα αφίσας, ομάδα 
παιχνιδιού, ομάδα ποιήματος και ομάδα τραγουδιού. Τα μέλη κάθε ομάδας 
καλούνται να δημιουργήσουν με χρήση ΤΠΕ. Οι νηπιαγωγοί αναζητούν υ-
λικό από διάφορες πηγές, εκπαιδεύουν τα παιδιά στην αναγνώριση των δι-
καιωμάτων τους μέσω παρουσιάσεων, πραγματοποιούνται συζητήσεις και α-
ξιολογήσεις μέσω παιχνιδιών που παράγονται για τις ανάγκες του έργου και 
της τηλεκπαίδευσης και καταλήγουν στη δημιουργία μιας συνεργατικής αφί-
σας, ενός συνεργατικού επιτραπέζιου παιχνιδιού, ενός συνεργατικού ποιήμα-
τος και ενός συνεργατικού τραγουδιού. Στις ενότητες που ακολουθούν επι-
χειρείται ανάλυση του τρόπου εργασίας των ομάδων. 

 
Δημιουργία συνεργατικού παιχνιδιού 

Το συνεργατικό παιχνίδι δημιουργήθηκε με τη συμβολή του 10ου Νηπια-
γωγείου Νεάπολης Θεσσαλονίκης και του 14ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας 
στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ιδανικό για την εισαγωγή των 
παιδιών προσχολικής ηλικίας στις αρχές του προγραμματισμού θεωρείται το 
προγραμματιζόμενο ρομπότ δαπέδου BeeBot, το οποίο παρέχει μια παι-
γνιώδη γέφυρα ανάμεσα στην τεχνολογία και τα προσωπικά έργα των παι-
διών, εφαρμόζει βασικές αρχές της βιωματικής και της παιγνιώδους μάθησης 
και εισάγει τους μαθητές στον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης και στις αρχές προ-
γραμματισμού, βασιζόμενο στη γλώσσα Logo (Bers, 2007). 

Η πρότερη εξοικείωση των μαθητών και των δύο νηπιαγωγείων στη δια 
ζώσης διδασκαλία με τον προγραμματισμό μέσω της χρήσης του επιδαπέδιου 
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ρομπότ Beebot, ήταν καταλυτική για την υλοποίηση της δραστηριότητας, κα-
θώς το παιχνίδι αποτελεί μία προσομοίωση ενός παιχνιδιού με το ρομπότ δα-
πέδου Beebot.  

Απαραίτητος εξοπλισμός για την υλοποίηση δραστηριοτήτων με το επιδα-
πέδιο ρομπότ Beebot στη δια ζώσης διδασκαλία είναι πέρα από το ρομπότ 
και ένα πλαίσιο δραστηριότητας, μία λεία επιφάνεια που τις περισσότερες 
φορές αποτελείται από ένα πλέγμα με τετράγωνα 15Χ15 εκατοστά το καθένα. 
Επιπλέον υλικό αποτελούν οι κάρτες με εικόνες που τοποθετούνται πάνω στο 
πλαίσιο, αλλά και ένα ζάρι που ορίζει τον αριθμό των βημάτων μετακίνησης 
του επιδαπέδιου ρομπότ. Για τις ανάγκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης το 
τετραγωνισμένο πλαίσιο δημιουργήθηκε σε ένα έγγραφο Google Docs, όπου 
προστέθηκαν όλα τα στοιχεία του παιχνιδιού, όπως οι εικόνες-σύμβολα των 
δικαιωμάτων των παιδιών, μία μάγισσα και δύο εικόνες με τα ρομπότ δαπέ-
δου Beebot (ένα για κάθε νηπιαγωγείο).  

Οι μαθητές του κάθε νηπιαγωγείου συνδέονται μέσω της πλατφόρμας 
Webex και εργάζονται ταυτόχρονα στο συνεργατικό έγγραφο Google Docs 
με το παιχνίδι. Ένα ηλεκτρονικό ζάρι αποτελεί τον οδηγό κίνησης της προ-
σομοίωσης του επιδαπέδιου ρομπότ Beebot. Κάθε φορά που το Beebot στα-
ματάει σε ένα από τα δικαιώματα των παιδιών, το ρομπότ κερδίσει τρία βή-
ματα μπροστά. Αντίθετα, αν τύχει στο πλαίσιο που βρίσκεται η μάγισσα, πη-
γαίνει πέντε βήματα πίσω. Νικητής του παιχνιδιού είναι το νηπιαγωγείο, που 
θα φτάσει πρώτο στον τερματισμό. Η συμμετοχή των μαθητών είναι σημα-
ντική, καθώς οι ίδιοι οι μαθητές εκφράζουν προφορικά τον αριθμό των κινή-
σεων του ρομπότ, σύμφωνα με το ζάρι, την κατεύθυνση και τον προσανατο-
λισμό. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού του κάθε νηπιαγωγείου είναι υποστηρικτι-
κός, καθοδηγητικός και διευκολυντικός, καθώς ο ίδιος μετακινεί την προσο-
μοίωση του ρομπότ μέσα στο έγγραφο, σύμφωνα με τις προφορικές οδηγίες 
των μαθητών και παρέχει ανατροφοδότηση σε ενδεχόμενα λάθη. Η αλληλε-
πίδραση μεταξύ των νηπιαγωγείων έγκειται στην ταυτόχρονη παρακολού-
θηση της κίνησης των δύο ρομπότ μέσα στο συνεργατικό έγγραφο Google 
Docs. Οι μαθητές και των δύο νηπιαγωγείων μέσω της εξ αποστάσεως εκπαί-
δευσης μαθαίνουν για τα δικαιώματα των παιδιών, εξασκούνται περαιτέρω 
στον προγραμματισμό, παίζουν ένα συνεργατικό διαδικτυακό παιχνίδι. 
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Εικόνα 1. Προσομοίωση παιχνιδιού Beebot 
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Ομάδα τραγουδιού 
Η ομάδα τραγουδιού περιλαμβάνει τους μαθητές του Νηπιαγωγείου Πιπε-

ριάς Πέλλας και του ολοήμερου τμήματος του Νηπιαγωγείου Παστίδας Ρό-
δου, τα οποία ανέλαβαν τη δημιουργία του συνεργατικού τραγουδιού στα 
πλαίσια της δράσης για τα δικαιώματα του παιδιού. 

Επιμέρους στόχοι της δράσης είναι η αισθητική απόλαυση και η επαφή 
των παιδιών με το κειμενικό είδος του τραγουδιού. 

Στη διδασκαλία ενός τραγουδιού ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια είναι 
η ύπαρξη διάθεσης και ενδιαφέροντος εκ μέρους των μαθητών (Σπετσιώτης, 
Καμπύλης 2003 σελ.190). Προϋπόθεση για να κρατήσουμε ενεργούς τους 
μαθητές μας είναι να διαμορφώσουμε τη μεθοδολογική προσέγγιση ανάλογη 
των περιστάσεων. Δίνοντας έμφαση στην ευαισθητοποίηση των μαθητών, 
στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, στη χρήση και δημιουργία πλούσιου ψη-
φιακού υλικού με διαδραστικό χαρακτήρα που σκοπό έχει την προώθηση της 
ενεργής συμμετοχής των μαθητών. 

Πορεία διδασκαλίας: 
Οι μαθητές παρακολούθησαν παρουσιάσεις και βίντεο σχετικά με τα δι-

καιώματα των παιδιών. Αξιοποίησαν τις πρότερες γνώσεις τους και απάντη-
σαν σε κουίζ, το οποίο δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της δράσης από την 
Ταούλα Ευαγγελία, Νηπιαγωγό (ΠΕ60) και συνιδρύτρια του Etwinning Προ-
γράμματος. Αναγνώσθηκαν τα παραμύθια: 1. “Η ζωή στην Λουλουδούπολη” 
(100 Δ.Σ. Θεσ/κης Τάξη Δ΄), όπου μέσα από ένα ευφάνταστο σενάριο τα παι-
διά στερούνται τα δικαιώματά τους από τη Μάγισσα Αντιδικαιωματούλα που 
τα κλέβει κι έτσι τα εκτιμούν και τα αναζητούν και 2. “Το Μαγικό κουτί της 
Αριάδνης” (Καμπρέρα Άλιξ, 2011), όπου συστήνονται στα παιδιά τα βασικά 
δικαιώματα τους - αγάπη, τροφή, περίθαλψη και μόρφωση- με ήρωες ένα μι-
κρό κορίτσι που φροντίζει ορφανά κουνελάκια. Στη συνέχεια αφού τα δι-
καιώματα "ελευθερώθηκαν", εικονογραφήθηκαν από τους μαθητές και στάλ-
θηκαν στα συνεργαζόμενα νηπιαγωγεία. Αποτυπώθηκαν σε διαφάνειες πα-
ρουσίασης και ακολούθησε συζήτηση και αναστοχασμός. 

Για τη σύνθεση των στίχων δημιουργήθηκαν παρουσιάσεις οι οποίες πε-
ριείχαν εικόνες, τις οποίες είχαμε επεξεργαστεί με τους μαθητές μας. Οι ει-
κόνες αφορούσαν συναισθήματα και εκφράσεις όπως και εικόνες κλειδιά των 
δικαιωμάτων των παιδιών - βιβλία, παιχνίδια, αγάπη κ.λ.π. - αποφεύγοντας 
την πολυπλοκότητα στις έννοιες (Σπετσιώτης, Καμπύλης 2003 σελ.190). 
Κάθε διαφάνεια περιείχε δύο ή και τρεις εικόνες. Οι μαθητές κλήθηκαν με τη 
βοήθεια των γονιών τους να ¨συνδέσουν¨ τις εικόνες, αφού τις αποτύπωσαν 
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λεκτικά, έτσι ώστε να δημιουργηθούν ρίμες με την απαραίτητη ομοιοκατα-
ληξία, για να προκύψουν στίχοι εύηχοι και ελκυστικοί.  

Τα δύο συνεργαζόμενα νηπιαγωγεία ανέλαβαν το καθένα από δύο στρο-
φές οι οποίες διαμορφώθηκαν μετά από την επεξεργασία των στίχων στο μά-
θημα. Για την εκμάθηση μάλιστα του τραγουδιού δημιουργήθηκε ένα εικο-
νοτράγουδο, το οποίο συνέβαλε στο να οπτικοποιήσουν και έτσι να μάθουν 
ευκολότερα το περιεχόμενο των στίχων. 

Το τραγούδι με τίτλο: “Τα παιδιά για τα δικαιώματά τους”, ενορχηστρώ-
θηκε από τον δάσκαλο μουσικής Λιπαρίνη Γιάννη και ερμηνεύτηκε από μα-
θήτριά του, καθώς ήταν τεχνικά αδύνατη η παράλληλη ηχογράφηση όλων 
των παιδιών και με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων, έλαβε συμμετοχή στον 
διαγωνισμό στιχουργικής του “Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού” 

 
Ομάδα ποιήματος 

Η ομάδα ποιήματος περιλαμβάνει τα τρία τμήματα του 31ου Νηπιαγωγείου 
Θεσσαλονίκης, (Νηπιαγωγοί: Αδικημενάκη Μαρία, Ταούλα Ευαγγελία, 
Παλτόγλου Ασημίνα), τα οποία ανέλαβαν τη δημιουργία συνεργατικού ποι-
ήματος στα πλαίσια της δράσης για τα δικαιώματα του παιδιού. 

Στα πλαίσια μιας οργανωμένης δραστηριότητας ορίζεται ως στόχος η α-
ναζήτηση και συλλογή λέξεων που εκφράζουν συγκεκριμένες και καθορι-
σμένες σημασίες. Τα παιδιά συχνά αντιλαμβάνονται ότι ο ήχος και η σημασία 
ορισμένων λέξεων εναρμονίζονται. Στις προσπάθειες αυτές το πρωτεύον εί-
ναι η αίσθηση του παιχνιδιού και λιγότερο η αναζήτηση της ποιητικότητας. 
Στη διάρκεια της δημιουργίας του ποιήματος όλα τα παιδιά έχουν άποψη και 
όλα μπορούν να βοηθήσουν. Η επόμενη κίνηση είναι να σχηματίσουν τα παι-
διά κείμενο ή κείμενα που ομοιοκαταληκτούν. Το αποτέλεσμα είναι ενθου-
σιαστικό (Καρακίτσιος Α., 1987). Η σύγχρονη αντίληψη για την ποίηση για 
παιδιά, θεωρείται ως μια ξεχωριστή ποίηση μέσα στο σώμα της ποίησης, με 
διαφορετική γλωσσική λειτουργία (περισσότερο ηχητική, ακουστική και λι-
γότερο νοηματική). Είναι συχνά μια γιορτή λέξεων και ήχων, ένα πανδαιμό-
νιο ηχητικών και ρυθμικών εναλλαγών που απευθύνεται στο σώμα και σε 
όλες σχεδόν τις αισθήσεις του (Ghrpentreau J., 1987). 
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Εικόνα 2. Εικονοτράγουδο 
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Η δράση πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως, περίπου σε 10 διδακτικές ώ-
ρες, όπου εμπλέκονται οι δραστηριότητες για τα δικαιώματα του παιδιού, με 
παιχνίδια λέξεων με ρίμες. Τα νήπια, αρχικά, παρακολούθησαν διαδικτυακά 
από τις νηπιαγωγούς αυτοσχέδιο κουκλοθέατρο: «Η κωμωδία των παρεξηγή-
σεων» με κούκλες φτιαγμένες από ξύλινες κουτάλες. Ο διάλογος ανάμεσα 
στις κούκλες είναι παιγνιώδης με ρίμα και παιχνίδι εναλλαγής φωνής. Πρό-
κειται για δραστηριότητες οι οποίες πέρα από τον παιγνιώδη χαρακτήρα κρύ-
βουν και μια δυναμική απαραίτητη στην προσπάθεια του νηπίου να κατανο-
ήσει την ποιότητα του ήχου της φωνής και τη διαδικασία παραγωγής και προ-
έλευσης (Καρακίτσιος Α., 1987). Η ίδια διαδικασία επαναλήφθηκε σε επό-
μενο μάθημα με αυτοσχέδιες κούκλες από τα νήπια και εμπλοκή στον μεταξύ 
τους διάλογο.  

Σε επόμενη διαδικτυακή ώρα, αναγνώσθηκαν ποιήματα από το βιβλίο της 
Θέτης Χορτιάτη Λεξοχαρές και Λεξοπανηγύρια. Η τέχνη του Λόγου γίνεται 
παιχνίδι. «Το παιχνίδια για το παιδί αποτελεί αναντικατάστατη διασκέδαση 
και αξία ζωής» (Χορτιάτη Θ., 2008). 

Πορεία διδασκαλίας - Δραστηριότητες: Παίξαμε παιχνίδια ομοιοκαταλη-
ξίας. Τα νήπια έπαιξαν με τις λέξεις στα Παιχνίδια με ρίμα. Οι ενδιάμεσες 
δραστηριότητες εμπλουτίστηκαν με υλικό για τα δικαιώματα των παιδιών: 
ποιήματα (Τα όνειρά μας για τα παιδιά της γης, 2007), (Αγγελοπούλου Γ., 
2005), παραμύθια (Η μάγισσα Αντιδικαιωματούλα και τα δικαιώματα των 
παιδιών, Το Μαγικό κουτί της Αριάδνης (ΚαμπρέραΆλιξ, 2011), σχετικά βί-
ντεο, παιχνίδια με εικόνες παιδιών, υλικό προς συζήτηση, παρακολούθηση 
παρουσίασης με περιεχόμενο ό,τι χρειάζονται τα παιδιά για να μεγαλώσουν 
σωστά. Τα Δικαιώματα των Παιδιών: Συζητήσαμε με τα νήπια για τα δικαιώ-
ματα του παιδιού, τα οποία κλήθηκαν να προτείνουν τι χρειάζεται ένα παιδί, 
αγάπη, οικογένεια, σχολείο, υγεία, παιχνίδια κλπ. Οι γνώσεις των παιδιών 
αξιολογήθηκαν παίζοντας με το Κουίζ με τα δικαιώματα των παιδιών.  

Σε επόμενη διδακτική ώρα, δόθηκαν στα παιδιά τυχαία ζευγάρια λέξεων, 
σχετικές με τα δικαιώματα, με τη μορφή παιχνιδιού Τροχός με ρίμες και μία 
πρόταση για να τη συμπληρώσουν π.χ. έχω δικαίωμα ως παιδί να απολαμ-
βάνω τη ζωή, να μεγαλώνω αρμονικά με... γέλιο και χαρά. Ζωγράφισαν για 
τα δικαιώματα και με τη βοήθεια των γονέων τους, έγραψαν τον δικό τους 
στίχο, βασισμένο στο παραπάνω κείμενο. Οι ζωγραφιές με τα στιχάκια στάλ-
θηκαν στις Νηπιαγωγούς. (Εικόνα 3 - Εικόνα 4). Οι Νηπιαγωγοί συνεργαζό-
μενες μεταξύ τους, συνένωσαν τους στίχους των παιδιών και δημιούργησαν 
ένα συνεργατικό ποίημα. Το ποίημα παρουσιάστηκε στα νήπια σε επόμενο 
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διαδικτυακό μάθημα και μετά την ακρόαση συζητήσαμε αν τους άρεσε, αν 
ήθελαν να προσθέσουμε ή να διορθώσουμε κάτι. 

 

 

Εικόνα 3: Ποίημα 

 

Εικόνα 4: Ποίημα 

Κατασκευή συνεργατικής αφίσας  
Η συνεργατική αφίσα δημιουργήθηκε με τη συμβολή των παιδιών του 1ου 

Νηπιαγωγείου Προσοτσάνης, του 1ου νηπιαγωγείου Ρεθύμνου και του 2ου 
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πρωινού τμήματος του νηπιαγωγείου Παστίδας Ρόδου στα πλαίσια της εξ α-
ποστάσεως εκπαίδευσης.  

Επιμέρους στόχοι της δράσης είναι να γνωρίσουν τα παιδιά τις βασικές 
εκδοχές του γραπτού λόγου και να συνειδητοποιήσουν ότι οι διαφορετικές 
αυτές εκδοχές μεταφέρουν μηνύματα με διαφορετικό τρόπο και χρησιμοποι-
ούνται για διαφορετικούς λόγους. Επίσης, βασικός στόχος είναι τα παιδιά να 
κατανοήσουν τη σημασία της γραφής ως μέσου επικοινωνίας, ανάπτυξης ι-
δεών, μεταφοράς ιδεών και σαν πηγή ευχαρίστησης και απόλαυσης. 

Η καλλιέργεια του προφορικού λόγου αποτελεί έναν από τους κύριους 
στόχους του αναλυτικού προγράμματος. Η γλωσσική, παράλληλα με την ο-
πτική καλλιέργεια, σχηματίζουν τα θεμέλια της παιδαγωγικής κατάρτισης, 
εφοδιάζοντας παιδιά με ικανότητες και δεξιότητες απαραίτητες για μια πετυ-
χημένη συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα. Είναι γνωστό ότι στο νη-
πιαγωγείο δίνονται στα παιδιά συστηματικά ευκαιρίες να έρθουν σε επαφή 
με διαφορετικά είδη έντυπων και κατά συνέπεια με διαφορετικά είδη κειμέ-
νων. Αυτή η συστηματική επαφή των παιδιών με τη γραπτή γλώσσα στο πλαί-
σιο λειτουργικών εμπειριών εγγραμματισμού συμβάλλει ουσιαστικά στην 
κατάκτησή της καθώς οι δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής κατακτώνται σε 
αλληλεπίδραση με τα γραπτά κείμενα και δεν ωριμάζουν από μόνες τους (ο-
δηγός νηπιαγωγού, 2006). 

Καθώς ζωγραφική είναι «η τέχνη του χρώματος» (Μαγουλιώτης, 2002) 
και αποτελεί κατ’ εξοχήν το μέσο που χρησιμοποιούν τα παιδιά για να εκ-
φράσουν σκέψεις, βιώματα και συναισθήματα (οδηγός νηπιαγωγού), τα παι-
διά του 1ου Νηπιαγωγείου Ρεθύμνου, αφού επεξεργάστηκαν το θέμα με διά-
φορες δραστηριότητες, ζωγράφισαν τα βασικά δικαιώματα των παιδιών, επι-
λέγοντας αυτό που τα ίδια θεώρησαν σημαντικότερο αντικατοπτρίζοντας την 
ίδια τους την ανάγκη. Δικαίωμα στην οικογένεια, στην περίθαλψη, στο σπίτι, 
στη μόρφωση, στο νερό και το φαγητό, στο παιχνίδι, στη φιλία, στην αγάπη 
και την ειρήνη ήταν αυτά που τα παιδιά αποτύπωσαν στο χαρτί. 

Στη συνέχεια τα παιδιά του 2ου πρωινού τμήματος του νηπιαγωγείου Πα-
στίδας Ρόδου κλήθηκαν παρατηρώντας τις ζωγραφιές, να αναγνωρίσουν, να 
κατονομάσουν και να καταγράψουν κάποια από τα δικαιώματα σε ένα πλαί-
σιο λειτουργικής αντιγραφής. Απώτερος σκοπός της καταγραφής ήταν η δη-
μιουργία ενός έντυπου υλικού - της αφίσας - που ως μέσο επικοινωνίας θα 
ενημέρωνε συνομηλίκους και μεγαλύτερους για τα δικαιώματά τους. Έπειτα, 
με δημοκρατικές διαδικασίες, ψηφίζοντας, επέλεξαν το φόντο που χρησιμο-
ποιήθηκε για την αφίσα, αξιοποιώντας τις επιλογές του προγράμματος 
(background του canva). 
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Τέλος, τα παιδιά του 1ου νηπιαγωγείου Προσοτσάνης ολοκλήρωσαν την 
καταγραφή των υπόλοιπων δικαιωμάτων, όπως και άλλων στοιχείων που κα-
τέληξαν ότι θα πρέπει να υπάρχουν σε μια αφίσα όπως ο τίτλος της, τα ονό-
ματα των Νηπιαγωγείων που συνεργάστηκαν κτλ.. αφού πρώτα είδαν άλλες 
αφίσες, επεξεργάστηκαν το περιεχόμενό τους και αποφάσισαν τα μηνύματα 
που ήθελαν να μεταφέρει. Περιηγήθηκαν στο περιβάλλον του προγράμματος 
και χρησιμοποιώντας το υλικό που δημιουργήθηκε από τα συνεργαζόμενα 
σχολεία έστησαν την αφίσα, η οποία πήρε την τελική της μορφή με τη συ-
νεργασία και των τριών σχολείων. 

 

 

Εικόνα 5: Αφίσα 
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Συμπεράσματα 
Η συμβολή των Νέων Τεχνολογιών στο Νηπιαγωγείο είναι σημαντική, 

καθώς μέσα από αυτές δίνεται η δυνατότητα στους μικρούς μαθητές να ε-
μπλουτίζουν τις εμπειρίες τους, να διερευνούν, ενθαρρύνονται να δείχνουν 
περιέργεια, να συνεργάζονται ως μέλη μιας ομάδας, να ενισχύουν την αυτο-
πεποίθησή τους. 

Η δράση του Δεκεμβρίου για τα Δικαιώματα των Παιδιών, πραγματοποι-
ήθηκε σε ομάδες των συνεργαζόμενων Νηπιαγωγείων στην εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση. Σημαντικό ρόλο έπαιξε η συνεργασία με τους γονείς, λόγω της 
ηλικίας των παιδιών, στη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι οδη-
γίες που δόθηκαν ήταν σαφείς και ξεκάθαρες. Εκτός από τη σχεδίαση και 
δημιουργία των κατάλληλων δραστηριοτήτων από τις Νηπιαγωγούς, οι ο-
ποίες παρουσιάζονται με τη μορφή παιχνιδιού, ώστε να ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, απαραίτητη προϋπόθεση υ-
πήρξε η επιλογή ψηφιακών εργαλείων και web2 εφαρμογών. Επιλέχθηκαν 
ψηφιακά εργαλεία και online εφαρμογές, που να ανταποκρίνονται στην ηλι-
κία των μικρών μαθητών, καθώς με τη χρήση τους: 
 Είναι ελκυστικά, κινούν το ενδιαφέρον και το κρατάνε αμείωτο 
 Μπορούν να ενσωματώνονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα σπουδών του 

Νηπιαγωγείου 
 Δίνουν έμφαση στην ενεργητική μάθηση (με τη μορφή παιχνιδιού) 
 Είναι αισθητικά ευχάριστα (χρώμα, κίνηση, γραφικά, ευκρινή ήχο) 
 Έχουν κατάλληλη και αποτελεσματική επανατροφοδότηση 
 Συνδέουν εικόνα με λεζάντα – κείμενο 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το πρόγραμμα σπουδών του Νηπιαγωγείου ενσωματώνει τη διδασκαλία και 
χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην κα-
θημερινή διδακτική πρακτική. Συγχρόνως, λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη επιρ-
ροή των ψηφιακών τεχνολογιών στην καθημερινή ζωή (Fallows, 2004) και την αυ-
ξημένη χρήση διαδραστικών τεχνολογιών από τα μικρά παιδιά (ChildrenNow, 
2007), αρχίζουν οι εκπαιδευτικοί της πρώιμης παιδικής ηλικίας να σκέφτονται τον 
ρόλο της τεχνολογίας στις τάξεις τους και να την αξιοποιούν ολοένα και περισσό-
τερο. Το ζήτημα λοιπόν που προκύπτει δεν είναι εάν θα χρησιμοποιηθεί η τεχνολο-
γία στις τάξεις των νηπιαγωγείων, αλλά πώς θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να κά-
νει τη διαφορά στη μάθηση και την ανάπτυξη των νηπίων (Ορφανάκης, Παπαδάκης, 
2015). Για να υπάρξει αποτελεσματική παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην προ-
σχολική εκπαίδευση, απαιτείται η ύπαρξη αναπτυξιακά κατάλληλου εκπαιδευτικού 
λογισμικού. Η σκόπιμη χρήση της τεχνολογίας μπορεί να ενθαρρύνει τη γνωστική 
και κοινωνική ανάπτυξη των νηπίων. Η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας επηρεάζει 
τις αναδυόμενες ιδέες και καλλιεργήσιμες γνώσεις των μικρών παιδιών 
(ChildrenNow, 2007). Η δική μας διδακτική πρόταση αναμένεται να υλοποιηθεί από 
δύο Νηπιαγωγεία, ένα στη Θεσσαλονίκη κι ένα στο Λιτόχωρο Πιερίας έχοντας ως 
κεντρικό θέμα τη διαφορετικότητα μέσω της αδελφοποίησης των δύο σχολείων και 
με γνώμονα το άνοιγμα του σχολείου και τη συνεργασία ως εμπειρία ζωής και γνώ-
σης. Μέσα από αβίαστες και πρωτότυπες δραστηριότητες θα επιδιώξουμε να προ-
σεγγίσουμε το θέμα με τη χρήση νέων τεχνολογιών, που θα μυήσει τα νήπια στον 
συνεργατικό κόσμο της μάθησης. Τα παιδιά στον 21ο αιώνα μεγαλώνουν με οθόνες 
και ψηφιακά μέσα και είναι συχνοί χρήστες αυτών των μέσων (Wartella, 2015). Στό-
χος μας είναι να αξιοποιήσουμε τις κατάλληλες κάθε φορά εκπαιδευτικές εφαρμογές 
προς όφελος των παιδιών. Υπάρχουν λογισμικά κλειστού τύπου (συμπεριφορι-
στικά), ανοικτού τύπου (εποικοδομιστικά), καθώς και ανοικτού τύπου (συνεργα-
τικά). Σκοπός μας είναι να χρησιμοποιήσουμε στο πρόγραμμά μας λογισμικά τόσο 
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κλειστού, όσο και ανοιχτού κώδικα, και μέσα από την παρατήρηση και τα αποτελέ-
σματα της παρέμβασης, να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια αποτίμηση των λογι-
σμικών. Αδιαμφισβήτητα, δεν μπορούμε να απομονώσουμε τα παιδιά από την τε-
χνολογία, αλλά μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ζημιωθούν με οποιονδήποτε 
τρόπο από αυτήν (Ebbeck, Yim, Chan&Goh, 2016). 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ανοιχτά και κλειστά λογισμικά, προσχολική ηλικία, διαφορετι-
κότητα.  

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στη σύγχρονη εποχή του 21ου αιώνα αυτές οι εμπειρίες διαμορφώνονται 
και επηρεάζονται από την αυξανόμενη συνεχή ανάπτυξη της τεχνολογίας 
(Beschorner & Hutchison, 2013, Leuet. al., 2004). Ως εκ τούτου η χρήση της 
ψηφιακής τεχνολογίας επηρεάζει τις αναδυόμενες ιδέες και καλλιεργήσιμες 
γνώσεις των μικρών παιδιών (ChildrenNow, 2007).Η σκόπιμη χρήση της τε-
χνολογίας μπορεί να ενθαρρύνει την γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη των 
νηπίων.  

Η διεθνής έρευνα υποστηρίζει ότι οι ηλεκτρονικές συσκευές με τη χρήση 
λογισμικών μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως εκπαιδευτικό εργαλείο υ-
ποστηρίζοντας, υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις, τη διδασκαλία των παι-
διών προσχολικής ηλικίας (Kyriakides, et. al., 2016, Neumann & Neumann, 
2015). Με τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και την εύκολη απόκτηση τε-
χνολογικών συσκευών, η χρήση των λογισμικών έχει αυξηθεί ραγδαία σε δη-
μοτικότητα και αποτελεί αντικείμενο συζήτησης σε πολλούς τομείς αγγίζο-
ντας και την εκπαίδευση. Σε πολλές έρευνες γίνεται αναφορά της θετικής ε-
πίδρασής τους στη μαθητική διαδικασία καθώς αυξάνουν τα κίνητρα των παι-
διών, προκαλούν το ενδιαφέρον τους και πυροδοτούν τον ενθουσιασμό τους 
(Allen, Hartley & Cain, 2015, Παπαδάκης & Καλογιαννάκης, 2017). 

 
2. Χρήση λογισμικών στο νηπιαγωγείο 
2.1 Βασικά στοιχεία για τη διδασκαλία των παιδιών προσχολικής ηλικίας 
με εφαρμογές 

Οι Vander Scoter, Ellis & Railsback (2001) εξηγούν ότι είναι ζωτικής ση-
μασίας το πώς χρησιμοποιείται η τεχνολογία, ειδικά με μικρά παιδιά. Συνι-
στούν την επιλογή εφαρμογών τεχνολογίας που επιτρέπει στα παιδιά να ανα-
καλύψουν ευκαιρίες, να κάνουν επιλογές και να συνειδητοποιήσουν τον α-
ντίκτυπο αυτών των επιλογών, καθώς και την εξερεύνηση, τη φαντασία και 
την επίλυση προβλημάτων. Τα προγράμματα πρέπει να υποστηρίζουν τις 
σκέψεις, τα συναισθήματα και τη φυσική του παιδιού ευεξία (Hillman & 
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Marshall, 2010). Οι Hirsh και Paseketal (2015) έχουν προσδιορίσει τέσσερα 
βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν οι κινητές εκπαιδευτικές ε-
φαρμογές προκειμένου να συμβάλλουν στη μάθηση των παιδιών νεαρής ηλι-
κίας: (α) να συμμετέχουν ενεργά, (β) να εμπλέκονται με το εκπαιδευτικό πε-
ριεχόμενο, γ) να βιώνουν ουσιαστική μάθηση και (δ) να ενισχύονται στην 
κοινωνική τους αλληλεπίδραση. 

Συγκεκριμένα, οι εφαρμογές/λογισμικά για παιδιά προσχολικής ηλικίας 
πρέπει να διαθέτουν σαφείς και απλούς στόχους, καθώς έχει αποδειχθεί ότι 
έτσι μπορεί να είναι αποτελεσματική η γνωστική ανάπτυξή τους (Garonet. 
al., 2008). Επίσης, θα ήταν χρήσιμη και η συχνή επανάληψη των οδηγιών 
κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού λογισμικού, ώστε τα παιδιά να έχουν μία 
συνεχή καθοδήγηση (Callaghan & Reich, 2018). Ένα άλλο στοιχείο που θα 
συνέβαλε θετικά στην εκπαιδευτική χρήση των εφαρμογών είναι η ύπαρξη 
ανατροφοδότησης και επιβράβευσης, κυρίως ακουστική ή οπτική με εικόνες, 
καθώς στην νηπιακή ηλικία δεν έχει αναπτυχθεί η ικανότητα της ανάγνωσης 
(Blair, 2013). 

 
2.2 Κατηγορίες εκπαιδευτικών λογισμικών  

Εκπαιδευτικό λογισμικό είναι το προϊόν της σύγχρονης τεχνολογίας, το 
οποίο είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με συγκεκριμένη παιδαγωγική φιλοσοφία 
και έχει ως σκοπό να διευκολύνει τη διαδικασία της διδασκαλίας και της μά-
θησης ενός γνωστικού αντικειμένου. Διακρίνουμε δύο τύπους εκπαιδευτικών 
λογισμικών:  
● Κλειστού τύπου: Επιτρέπουν στον μαθητή να εισάγει δεδοµένα, αλλά η 

αντίδραση του συστήµατος είναι προκαθορισµένη. (Λογισµικά παρουσί-
ασης, εξάσκησης και εμπέδωσης, αναφοράς, οι κλειστές προσομοιώσεις, 
εκπαιδευτικά παιχνίδια κλπ.) 

● Ανοικτού τύπου: Δεν υπάρχουν προκαθορισμένα πλαίσια. Οι δραστηριό-
τητες καθορίζονται σύμφωνα με τις ανάγκες του μαθητή. (Εφαρμογές πα-
ραγωγής, λογισμικά δημιουργίας και έκφρασης, οι ανοιχτές προσομοιώ-
σεις, λογισμικά επίλυσης προβλημάτων, εργαλεία ανάπτυξης νοητικών 
δεξιοτήτων όπως έμπειρα συστήματα κλπ.). Τα λογισμικά ανοικτού τύπου 
μπορεί να είναι εποικοδομιστικά, δηλαδή έχουν συνήθως μορφή εργα-
λείου και επιτρέπουν πολλαπλές και όχι εκ των προτέρων καθορισμένες 
δραστηριότητες ή συνεργατικά τα οποία έχουν τη μορφή εργαλείου για 
επικοινωνία, κοινωνική αλληλεπίδραση και συνεργασία. 
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3. Διαφορετικότητα στην εκπαίδευση
Ζούμε σε μία εποχή που όλα αλλάζουν με ραγδαίο ρυθμό. Η σύγχρονη

πραγματικότητα καλεί και το σχολείο να πάρει τη θέση του, να διαδραματίσει 
τον ρόλο του. Σε όλα τα σχολεία φοιτούν παιδιά με διαφορετικότητες που 
προσδιορίζονται από τη γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμα, τις αξίες, τις ιδέες, τη 
θρησκεία και άλλα. Το σχολείο ανεξαρτήτου βαθμίδας έχει καθήκον να εκ-
παιδεύει τις νέες γενιές να αποδέχονται τη διαφορετικότητα του άλλου αλλά 
και να υποστηρίζουν τις δικές τους στάσεις και αξίες. 

Ο όρος «διαφορετικότητα» ορίζεται ως το σύνολο των ποικίλλων στοι-
χείων που χαρακτηρίζουν ένα άτομο, το διαφοροποιούν από το σύνηθες ή 
αλλιώς «τυπικό», όπως έχει προσδιοριστεί κοινωνικά και συχνά αποτελούν 
πρόσκομμα στην ομαλή ένταξή του στην ομάδα (Λαμπρίδης, 2004). Βασικές 
αρχές που συνοδεύουν την έννοια της αποδοχής της διαφορετικότητας είναι 
η αμοιβαία κατανόηση, η ανεκτικότητα ως ικανότητα συνύπαρξης και συ-
νεργασίας με ανθρώπους οι οποίοι είναι φορείς διαφορετικών αντιλήψεων, 
ικανοτήτων κτλ. 

Αποδοχή της διαφορετικότητας από τον δάσκαλο σημαίνει αναγνώριση 
της μοναδικότητας του άλλου, της αυτονομίας του, των δυνατοτήτων του. 
Αναγνώριση των δικαιωμάτων του για πρόσβαση στη γνώση, την εκπαιδευ-
τική διαδικασία. Το κυρίαρχο επομένως σημείο είναι η ανάπτυξη των προϋ-
ποθέσεων για μια ολόπλευρη ανάπτυξη, όσο το δυνατόν και ισόρροπη, σ’ 
όλους τους τομείς της προσωπικότητας του παιδιού. Η δημιουργία δραστη-
ριοτήτων και η ανάπτυξη ενός κλίματος που προωθούν την επίτευξη κοινών 
στόχων μέσα από τη συνεργασία, παρά τον ανταγωνισμό βοηθούν τη δη-
μιουργία συνθηκών αποδοχής και συνύπαρξης. 

4. Διδακτικός σχεδιασμός
Στην παρούσα διδακτική πρόταση θα προσπαθήσουμε με τη βοήθεια λο-

γισμικών, διαδικτυακών εφαρμογών, ανοιχτού και κλειστού τύπου και την 
αξιοποίηση ψηφιακού περιεχομένου σε συνδυασμό με τη λογοτεχνία, τα ει-
καστικά και ψυχοκινητικές δραστηριότητες, τα παιδιά να γνωρίσουν, να κα-
τανοήσουν και να μάθουν για τη διαφορετικότητα, αποκτώντας αξίες και 
στάσεις σεβασμού και αποδοχής στην καθημερινή τους ζωή. Μέσα από τη 
συνεργασία δύο σχολείων, την επικοινωνία και την ανταλλαγή υλικού, σκο-
πός μας είναι να χρησιμοποιήσουμε στο πρόγραμμά μας λογισμικά τόσο 
κλειστού όσο και ανοιχτού κώδικα και μέσα από την παρατήρηση και τα α-
ποτελέσματα της παρέμβασης να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια αποτίμηση 
των λογισμικών. 
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Επιμέρους στόχοι: 
● Η ευαισθητοποίηση των μαθητών στο θέμα της αναπηρίας και του κοινω-

νικού αποκλεισμού λόγω άλλων εκφάνσεων της διαφορετικότητας (επιδό-
σεων, ατομικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας, φυλής κτλ).  

● Η ενίσχυση της ενσυναίσθησης, του διαλόγου, της κριτικής σκέψης, της 
λήψης αποφάσεων. 

● Ο σεβασμός και η αποδοχή της ιδιαιτερότητας του άλλου.  
● Απόκτηση στάσεων και συμπεριφορών ενεργής πολιτότητας (ενεργοί πο-

λίτες και πολίτες του κόσμου). 
● Αντιμετώπιση ρατσισμού και κοινωνικού αποκλεισμού. 
● Η ανακάλυψη της ομορφιάς της πολιτισμικής διαφορετικότητας - η ανα-

κάλυψη της ομοιότητας και της κοινότητας των συναισθημάτων.  
● Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και αποδοχής. 

 
4.1 Μεθοδολογία υλοποίησης 

Για τη διεξαγωγή αυτού του προγράμματος χρησιμοποιήθηκε η διαθεμα-
τική προσέγγιση του θέματος. Το πρόγραμμα βασίστηκε στην ενεργή συμμε-
τοχή των παιδιών, αφού μέσα από τις ενασχολήσεις τους με τις δραστηριό-
τητες γίνονται μικροί ερευνητές, αναζητούν, επεξεργάζονται και παρουσιά-
ζουν με δημιουργικό τρόπο τις νέες γνώσεις (Ανακαλυπτική- διερευνητική 
μάθηση του Bruner). Μαθητές, εκπαιδευτικοί, διδακτικά εργαλεία, περιβάλ-
λον της τάξης, αντικείμενα διδασκαλίας, κ.τ.λ. αποτελούν παράγοντες της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας μάθησης και βρίσκονται σε μια σχέση αμφίδρο-
μης αλληλεπίδρασης. 

 
4.2 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες, ώστε μέσα σε ένα ελ-
κυστικό, ασφαλές, φιλικό και πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον, να εξα-
σφαλίζονται κίνητρα και προϋποθέσεις μάθησης για όλα τα παιδιά. Διευκο-
λύνει την όλη μαθησιακή διαδικασία, περιγράφει τα προς επίλυση προβλή-
ματα, δίνει οδηγίες, κάνει ερωτήσεις και προωθεί την καθοδηγούμενη ανα-
κάλυψη. Ακόμη, ο εκπαιδευτικός δεν παραμένει αποστασιοποιημένος από τη 
δράση του μαθητή, αλλά γίνεται συνερευνητής και υποστηρικτής. 

 
4.3 Περιγραφή εκπαιδευτικού προγράμματος 

Επειδή στη συγκεκριμένη εργασία επιθυμούμε να κάνουμε μια αποτίμηση 
των λογισμικών που θα χρησιμοποιήσουμε, θα περιγράψουμε μόνο τις δρα-
στηριότητες που θα πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια του υπολογιστή κι όχι 



266 

όλη την προσέγγιση της θεματικής “Διαφορετικότητα” με την οποία θα α-
σχοληθούμε. 

Τα λογισμικά που έχουμε σκοπό να χρησιμοποιήσουμε είναι: 
● Λογισμικά κλειστού τύπου (συμπεριφοριστικά): 

α) http://www.google.com/mymaps, β) Μηχανή αναζήτησης Google, γ) 
e-book (Ανάγνωση του ηλεκτρονικού βιβλίου του ΙΕΠ), δ) Youtube, ε) 
Learning Apps, στ) Liveworksheets, ζ) Jigsaw puzzle 
● Ανοικτού τύπου (εποικοδομιστικά): 

α) Youtube (Δημιουργούμε δικό μας βίντεο), β)Jigsaw puzzle (δημιουρ-
γούμε τα δικά μας παζλ με τον βαθμό δυσκολίας που επιθυμούμε), γ)Artsteps, 
δ) Photo Collage, ε) Poster my wall, στ)Book creator 
● Ανοικτού τύπου (συνεργατικά): 

α) Ιστόγραμμα με την εφαρμογή https://www.popplet.com/, β) Padlet, γ) 
Skype 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 
1η Δραστηριότητα-http://www.google.com/mymaps 
https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1nIt6P31nTgXj29i9Sm-
N6VryUfjbM_eS&usp=sharing 

Στόχος αυτής της πρώτης δραστηριότητας είναι να γνωρίσουν τα παιδιά 
ότι ο υπολογιστής είναι ένα εργαλείο που μπορεί να μας βοηθήσει στην ερ-
γασία μας (π.χ να χρησιμοποιούμε το mymaps για να εντοπίσουμε τα σχο-
λεία που συμμετείχαν κ.α.) 

Ο χάρτης των σχολείων μας 
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2η Δραστηριότητα-Μηχανή αναζήτησης Google 
Εξαιρετική αφόρμηση για να μιλήσουμε για τη διαφορετικότητα μπορεί 

να αποτελέσει η προβολή έργων τέχνης από τον υπολογιστή. Αφήνουμε τα 
παιδιά να παρατηρήσουν τους παρακάτω πίνακες έναν έναν με τη σειρά και 
στη συνέχεια κάνουμε μια σειρά από ερωτήσεις. Τι παρατηρούμε; Βλέπετε 
κάποιες ομοιότητες, κάποιες διαφορές; 

 
3η Δραστηριότητα-Ιστόγραμμα(https://www.popplet.com/) 

Στη συνέχεια μπορούμε να τους ρωτήσουμε: "Ποιες διαφορές εντοπίζετε;" 
Κατόπιν δημιουργούμε έναν εννοιολογικό χάρτη με τις ιδέες των παιδιών. Ο 
εννοιολογικός χάρτης μπορεί να λειτούργησε σαν εργαλείο οργάνωσης (προ-
οργανωτής), ταυτόχρονα όμως εξυπηρέτησε στην ανίχνευση των πρότερων 
ιδεών των μαθητών. 

 

 
 

4η Δραστηριότητα-Ανάγνωση του ηλεκτρονικού βιβλίου του ΙΕΠ 
Είμαι ίδια…..είμαι διαφορετική 
 

5η Δραστηριότητα-Youtube 
Βλέπουμε διάφορα βίντεο για την διαφορετικότητα στο youtube, όπως τον 

Ελμερ , Το Κάτι άλλο κ.α 
Έλμερ ο παρδαλός ελέφαντας 
Το κάτι άλλο 
Το χαρούμενο Λιβάδι 
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6η Δραστηριότητα-Padlet 
Δημιουργούμε ένα συνεργατικό Padlet όπου ανεβάζουμε και τα δυο σχο-

λεία τις εργασίες μας και τις δραστηριότητές μας. 
Ο πίνακάς μας 
 

 
 
7η Δραστηριότητα-Youtube 

Κάθε παιδί γράφει και ζωγραφίζει όπως μπορεί το δικό του σύνθημα για 
την διαφορετικότητα και με τις ζωγραφιές δημιουργούμε το δικό μας βίντεο 
στο youtube. 

 
8η Δραστηριότητα-Αντιστοίχιση από τα LearningApps 

Παίζουμε το παιχνίδι ερωτήσεων αντιστοίχιση και απαντάμε σε ερωτήσεις 
σχετικές με τα παραμύθια που διαβάσαμε για τη διαφορετικότητα 

Αντίθετα 
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9η Δραστηριότητα-Liveworksheets 
Κάνουμε online φύλλα εργασίας για την διαφορετικότητα.  
Πχ. Βρες το διαφορετικό σε κάθε γραμμή 
 

 
 
10η Δραστηριότητα-Jigsawpuzzle 

Κάνουμε παζλ με θέμα την διαφορετικότητα. Στη συνέχεια ζωγραφίζουμε 
τα πορτραίτα μας, και παρατηρούμε ότι όλοι είμαστε διαφορετικοί. Γρά-
φουμε το όνομά μας και στη συνέχεια μετατρέπουμε τα πορτραίτα μας σε 
παζλ.  
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11η Δραστηριότητα-Skype 

Επικοινωνούμε με skype τα δύο σχολεία  
 

12η Δραστηριότητα- Artsteps 
Με την εφαρμογή Artsteps δημιουργεί κάθε σχολείο μια πινακοθήκη με 

τα πορτραίτα του και τα παρουσιάζει το ένα στο άλλο. 
 

13η Δραστηριότητα-Photocollage 
Με ζωγραφιές των παιδιών και από τα δύο σχολεία, κάνουμε ένα κολάζ 

με θέμα την διαφορετικότητα 
 

14η Δραστηριότητα-Postermywall 
Κατασκευάζουμε ηλεκτρονική αφίσα 
 

15η Δραστηριότητα-Bookcreator 
Οι βιωματικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στην τάξη με θέμα 

τη διαφορετικότητα φωτογραφίζονται από τις νηπιαγωγούς και δημιουρ-
γούμε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο με τις φωτογραφίες και την αντίστοιχη περι-
γραφή του τι ακριβώς κάναμε, π.χ φτιάχνουμε το περίγραμμα από τις πατού-
σες μας, της μετράμε, τις συγκρίνουμε και συμπεραίνουμε: Κι εμείς διαφέ-
ρουμε! Προσπαθούμε να μπούμε στη θέση των άλλων, ζωγραφίζουμε με το 
στόμα, χορεύουμε το ταγκό του τυφλού, περπατάμε με μπαστούνι, με ξυλο-
πόδαρα κ.α 
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16η Δραστηριότητα-Skype 
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Παίζουμε θέατρο το ένα σχολείο στο άλλο κάποιο από τα βιβλία που δια-
βάσαμε π.χ. Το χαρούμενο λιβάδι, Τον Έλμερ τον παρδαλό ελέφαντα. 

 
5. Αποτελέσματα- Συμπεράσματα  

Η προτεινόμενη διδακτική πρόταση αναμένεται να πραγματοποιηθεί τη 
σχολική χρονιά 2021-2022 καθώς δεν ήταν δυνατή η πραγματοποίηση της 
την προηγούμενη χρονιά, η οποία ήταν δύσκολη και ανατρεπτική λόγω των 
νέων παγκόσμιων συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία. Τα αποτελέ-
σματα αναμένεται να καταγραφούν με δύο τρόπους: Αρχικά με την καθημε-
ρινή καταγραφή και παρατήρηση, με τη χρήση ημερολογίου των παιδιών 
αλλά και τη χρήση φύλλων εργασίας. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμ-
ματος και την ανάλυση των αποτελεσμάτων ευελπιστούμε να καταγράψουμε 
τα συμπεράσματα και να τα παρουσιάσουμε σε επόμενο συνέδριο.  
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ΠΕΡIΛΗΨΗ 
Οι εκπαιδευτικοί στη σχολική κοινότητα καλούνται συχνά να αντιμετωπίσουν 

εμπειρίες θανάτου και πένθους των μαθητών/τριών τους. Είναι ανάγκη να έχουν τις 
απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να προσφέρουν και την ανάλογη υποστή-
ριξη στα παιδιά. Δυστυχώς, η προετοιμασία των εκπαιδευτικών για να διαχειρίζο-
νται θέματα απώλειας δεν εντάσσεται στην επίσημη εκπαίδευσή τους. Η παρούσα 
εργασία αναδεικνύει την ανάγκη της παροχής εξειδικευμένων γνώσεων, εργαλείων, 
και τεχνικών στους εκπαιδευτικούς, που μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε έκτακτες 
καταστάσεις απρόσμενης απώλειας στο σχολικό περιβάλλον. Περιγράφει την αρωγή 
του Κέντρου Πρόληψης, το οποίο μέσα από την συνεχόμενη διαδικασία συνεργα-
σίας του με την επιμορφωμένη στη διαχείριση του πένθους εκπαιδευτικό, ενίσχυσε 
τη δημιουργία μιας καινοτόμου δράσης. Η δράση αυτή διεξήχθη με τη χρήση του 
διαδικτυακού μαθητικού ραδιοφώνου European School Radio και είχε ως στόχο την 
υποστήριξη των μαθητών και μαθητριών του Δημοτικού Σχολείου Σταυρού Ημα-
θίας που ήρθαν αντιμέτωποι/ες με τον θάνατο της δασκάλας της τάξης τους. 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: σχολική κοινότητα, παιδί, πένθος, εκπαιδευτικοί, βιωματική εκ-
παίδευση, καινοτόμες δράσεις, διαδικτυακό ραδιόφωνο 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Από την παιδική μας ηλικία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε διάφορα 

είδη απώλειας, όπως ο αποχωρισμός από κοντινά και αγαπημένα μας πρό-
σωπα. Κάποιες απώλειες είναι αναπόσπαστο κομμάτι της φυσιολογικής ανά-
πτυξης κάθε παιδιού, καθώς σε κάθε κρίσιμο σημείο της ζωής του καλείται 
να αφήσει πίσω του κάτι γνώριμο και οικείο για να κατακτήσει κάτι νέο και 
άγνωστο. Δυστυχώς, ενδέχεται να συμβούν και αιφνίδια γεγονότα απώλειας. 
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Στη σημερινή εποχή, ο θάνατος δεν αποτελεί μέρος της καθημερινής ζωής 
των παιδιών τόσο έντονα όσο στο παρελθόν. Ωστόσο, τα παιδιά έρχονται έμ-
μεσα σε επαφή με την ιδέα του θανάτου τόσο μέσω φανταστικών σκέψεων, 
παιχνιδιών και ταινιών που παρακολουθούν όσο και άμεσα στην πραγματική 
τους ζωή μέσα από θανάτους ή σοβαρές ασθένειες κοντινών τους προσώπων, 
όπως και φυσικές καταστροφές ή βίαιες μετακινήσεις, που ενδεχομένως πρέ-
πει να αντιμετωπίσουν (Χατζηνικολάου & Αναγνωστοπούλου, 2015). Κάθε 
φορά όμως που τέτοια συμβάντα αναπόφευκτα λαμβάνουν χώρα, τα παιδιά 
είναι καλό να είναι σε θέση να τα διαχειρίζονται και να τα ενσωματώνουν 
στη νέα πραγματικότητα που αναδύεται. 

Στην εποχή μας θεωρούμε φυσικό να εξηγούμε στα παιδιά οτιδήποτε έχει 
να κάνει με τη γέννηση και τη δημιουργία, αλλά εντελώς αφύσικο και αδια-
νόητο να συζητάμε μαζί τους για τον θάνατο και την απώλεια. Κάτι τέτοιο 
θεωρείται πως είναι ένα θέμα μακάβριο, θλιβερό και ασυμβίβαστο με την 
παιδική ηλικία (Νίλσεν & Παπαδάτου, 1999).Οι ενήλικες στην προσπάθειά 
τους να προστατεύσουν τη ζωή των παιδιών από δυσάρεστα συναισθήματα 
που προκαλούν η απώλεια και ο θάνατος, τείνουν να σιωπούν μπροστά σε 
τέτοια συναισθήματα, να αποφεύγουν να τα αποδεχτούν και να τα μοιρα-
στούν με τα παιδιά τους. Μοιραία, όμως, ο θάνατος αγγίζει και τη ζωή των 
μικρών παιδιών. 

Η σιωπή γύρω από το θέμα του θανάτου αποτελεί μία γενικευμένη κοινω-
νική πρακτική που πιθανώς συμβάλλει στην αύξηση του άγχους θανάτου και 
στην γενικότερη προσπάθεια να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους άλ-
λους, κυρίως τα παιδιά, από οποιοδήποτε δυσάρεστο συναίσθημα που προ-
καλεί η απώλεια αγαπημένων μας ανθρώπων (Νίλσεν & Παπαδάτου, 1999).  

Κάτι παρόμοιο φαίνεται πως συμβαίνει όταν ο θάνατος και η απώλεια προ-
κύπτουν ή αφορούν το δυναμικό του σχολικού περιβάλλοντος. Σίγουρα πρό-
κειται για γεγονότα κρίσης, τα οποία απαιτούν ιδιαίτερη παρέμβαση και προ-
σεκτικό χειρισμό από το προσωπικό του σχολείου και αυτό γιατί προκαλούν 
αναστάτωση, αποδιοργάνωση και μία αίσθηση μη ισορροπίας τόσο σε πρα-
κτικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο (Χατζηχρήστου & Ξενάκη, 2004).  

Οι εκπαιδευτικοί έρχονται συχνά αντιμέτωποι με εμπειρίες θανάτου και 
πένθους των μαθητών. Έτσι έχουν τη μοναδική ευκαιρία να προσφέρουν στή-
ριξη και βοήθεια στα παιδιά που βιώνουν μια τέτοια κατάσταση. Ωστόσο, η 
προετοιμασία των εκπαιδευτικών στο θέμα του θανάτου και στη διαχείριση 
του πένθους των μαθητών δεν εντάσσεται στην επίσημη εκπαίδευσή τους. 
Πανελλαδική έρευνα που διεξήχθη το 2003 (Παπαδάτου & Μεταλληνού, 
2004) κατέδειξε την έλλειψη οργανωμένου προγράμματος παρέμβασης εκ 
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μέρους του ελληνικού σχολείου που να παρέχει κατάλληλες κατευθύνσεις για 
τη στήριξη του άρρωστου μαθητή που θρηνεί. Δυστυχώς, μέχρι και σήμερα, 
η ψυχολογική στήριξη αυτών των μαθητών εξαρτάται από την ευαισθησία 
κάθε εκπαιδευτικού. 

 
ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΟΙ Α-
ΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΝΘΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ” 

Κατά το χρονικό διάστημα 2014 - 2015, το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρ-
τήσεων και Προαγωγής της ψυχοκοινωνικής Υγείας ΠΡΟΣΒΑΣΗ, πραγμα-
τοποίησε εκπαιδευτικά σεμινάρια επιδιώκοντας την ένταξη της θεματικής της 
αντιμετώπισης του Πένθους και της Απώλειας στο σχολικό περιβάλλον. Τα 
σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με την Υπεύθυνη Σχολικών 
Δραστηριοτήτων της Α/Βάθμιας εκπαίδευσης Νομού Ημαθίας. Πρόκειται 
για διήμερη εκπαίδευση διάρκειας 16 ωρών, στην οποία μπορούσαν να συμ-
μετέχουν εκπαιδευτικοί του Νομού.  

Κύριος σκοπός των σεμιναρίων ήταν η παροχή γνώσεων και η μετάδοση 
αποτελεσματικών τεχνικών στους εκπαιδευτικούς που μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν σε έκτακτες καταστάσεις απρόσμενης απώλειας στο σχολικό περι-
βάλλον. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί προσεγγίστηκαν με πρωτότυπες με-
θόδους βιωματικής μάθησης, σε μια σειρά θεμάτων που θα μπορούσαν μετέ-
πειτα να εφαρμοστούν από τους ίδιους στο πλαίσιο της σχολικής τάξης.  

Γενικά, στόχοι του προγράμματος ήταν: 
 η κατανόηση εκ μέρους των παιδιών (αλλά και των εκπαιδευτικών) της 

έννοιας του θανάτου, 
 η εξερεύνηση των δικών τους, αλλά και των άλλων (συμμαθητών, δασκά-

λων, γονιών) στάσεων έναντι του γεγονότος αυτού,  
 η αναγνώριση και η αποδοχή των συναισθημάτων που προκαλεί η απώ-

λεια. 
Τα σεμινάρια παρείχαν τεχνογνωσία σε βασικές μεθοδολογίες βιωματικής 

μάθησης που είναι κατάλληλες για την ενίσχυση της ψυχοκοινωνικής υγείας 
της σχολικής κοινότητας, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας του σχολικού 
κλίματος. Αναμφίβολα, η κατάρτιση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες ζωής 
τους ωφελεί τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά (Χατζηνικολάου& Α-
ναγνωστοπούλου, 2010). 
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Επιπλέον, ένας ακόμη στόχος της διενέργειας των σεμιναρίων από το Κέ-
ντρο Πρόληψης είναι ο πολλαπλασιαστικός ρόλος των εκπαιδευμένων εκπαι-
δευτικών στη χρήση της συγκεκριμένης μεθοδολογίας. Αρκετοί εκπαιδευτι-
κοί έχουν ενδοιασμούς στο να δοκιμάσουν κάτι διαφορετικό, καθώς νιώθουν 
ανασφάλεια για το νέο και ανησυχούν μήπως η προσπάθειά τους αποδοκιμα-
στεί από τους συναδέλφους τους. Η συνεργασία των εκπαιδευομένων με το 
Κέντρο Πρόληψης ξεκινάει ουσιαστικά μετά την ολοκλήρωση της επιμόρ-
φωσης, καθώς το επιστημονικό προσωπικό καλείται να τους στηρίξει στον 
δικό τους συντονιστικό ρόλο παρέχοντας εποπτεία. Ο εκπαιδευτικός καλείται 
να κατανοήσει ότι κανένας άλλος δεν γνωρίζει καλύτερα την τάξη του και τις 
ανάγκες των παιδιών τους όσο αυτοί (Κοινότητα, πρόληψη των εξαρτήσεων, 
Κέντρα Πρόληψης, Συλλογικό, 2015). 

 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Η εκπαίδευση στην αντιμετώπιση του πένθους και της απώλειας θα πρέπει 
να βασίζεται στη βιωματική και πρακτική μάθηση, με στόχο να θέσει τις ικα-
νότητες και τις πρωτοβουλίες σε κίνηση σε μια συνεχή και διαρκώς μεταβαλ-
λόμενη διαδικασία. Η μεθοδολογία προσέγγισης και διαχείρισης των θεμά-
των ακολουθεί τη λογική της ενεργητικής μάθησης. Η γνώση δεν παρέχεται, 
αλλά οργανώνονται οι διαδικασίες μέσα από τις οποίες παράγεται η γνώση.  

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιό-
τητες τους καθιστά ικανούς, μέσα από την προσωπική τους εξέλιξη, να αλ-
λάξουν την παιδαγωγική τους στάση (Φιλίππου & Καραντάνα, 2003). Έργο 
του σχολείου, εκτός από το να παρέχει γνώσεις, είναι να βοηθάει τους μαθη-
τές να εκτιμούν τον εαυτό τους και τις σχέσεις τους με τους άλλους, να μά-
θουν να ζουν μαζί. Οι εκπαιδευτικές ευκαιρίες που ενισχύουν όχι μόνο το 
γνωστικό αλλά και το συναισθηματικό πεδίο ανοίγουν τον δρόμο για την α-
νάπτυξη των ανθρώπινων αξιών. 

Συμπερασματικά, για να ενισχυθεί η σχολική κοινότητα στην καλύτερη 
κατανόηση της διαδικασίας της απώλειας και του πένθους και να αποκτήσει 
τα εφόδια ώστε να είναι έτοιμη να συζητά και αντιμετωπίζει τέτοιου είδους 
θέματα, είναι επιθυμητή η σταθερή συνεργασία με φορείς που ασχολούνται 
με την αντιμετώπιση τέτοιων κοινωνικών θεμάτων με στόχο τη διάχυση των 
γνώσεων και των καλών πρακτικών που προκύπτουν. Όπως προέκυψε και 
από την αξιολόγηση των συμμετεχόντων, τέτοιου είδους ζητήματα αντιμετω-
πίζονται πιο αποτελεσματικά, όταν προσεγγίζονται βιωματικά και εμπειρικά. 
Κάτι τέτοιο βοηθάει τους/τις εκπαιδευτικούς και συνεπώς και τους/τις μαθη-
τές/τριες αλλά και τους γονείς να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις δοκιμασίες 
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που συναντούν. Ας μην ξεχνάμε ότι βασικός ρόλος της εκπαίδευσης, εκτός 
από την παροχή γνώσεων, είναι να προετοιμάσει τα παιδιά για τη ζωή, ανα-
πόσπαστο κομμάτι της οποίας είναι οι κάθε είδους απώλειες με τις οποίες 
όλοι αναπόφευκτα θα αναμετρηθούμε. 

 
ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Με την εξέλιξη και την ανάπτυξη του διαδικτύου και του παγκόσμιου ι-
στού, το συμβατικό ραδιόφωνο έχει πλέον μετατραπεί σε διαδικτυακό ραδιό-
φωνο. Οι ακροατές έχουν τη δυνατότητα να ακούν ζωντανά προγράμματα 
μέσω ενός λογισμικού περιήγησης σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, κινητό 
ή τάμπλετ με σύνδεση στο διαδίκτυο. 

Η Επιστημονική Κοινότητα «European School Radio, το Πρώτο Μαθη-
τικό Ραδιόφωνο» ιδρύθηκε το 2013 και έχει στόχο την κατάρτιση στη χρήση 
μέσων επικοινωνίας και πληροφοριών, ενθαρρύνοντας τους μαθητές να είναι 
ενεργοί Ευρωπαίοι πολίτες. Το European School Radio συμπεριλαμβάνεται 
στις βασικές τομές στην εκπαίδευση για τη μύηση των μαθητών στον ενεργό 
ρόλο ενός Ευρωπαίου Πολίτη (ΥΠΠΕΘ, 2017). 

Είναι ένας χρήσιμος δίαυλος επικοινωνίας που επιτρέπει στα παιδιά να 
συνδυάσουν την ψηφιακή παιδεία τους με την ελεύθερη σκέψη και έκφραση, 
καθώς και την καλλιέργεια καλλιτεχνικών δεξιοτήτων.  

Στη σύγχρονη εκπαίδευση, ο ρόλος του Διαδικτυακού πια Ραδιοφώνου α-
ναδύεται όλο και πιο σημαντικός (Μιντιακός και Πληροφοριακός Εγγραμμα-
τισμός), ιδιαίτερα σε καινοτόμες δράσεις, καθώς επιτρέπει την προσωπική 
έκφραση και ενισχύει τα παιδιά στην άσκηση θεμελιωδών ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων (ελευθερία γνώμης και έκφρασης). 

Η αξία της χρήσης του διαδικτυακού σχολικού ραδιοφώνου στην εκπαι-
δευτική πράξη θεμελιώνεται και στην έννοια της διαδικτυακής συνεργατικής 
μάθησης. Σύμφωνα με τη Harasim (2012), αυτή αποτελεί ένα μοντέλο μάθη-
σης, το οποίο προσφέρει στους/στις μαθητευόμενους/ες τη δυνατότητα για 
νέα γνώση, για αναζήτηση εναλλακτικών, καινοτόμων μεθόδων έκφρασης, 
την ενθάρρυνση για συνεργασία με άλλους/ες μαθητές/τριες. Τονίζει, επίσης, 
και τον ρόλο του/της εκπαιδευτικού ως διευκολυντή/ντριας και εμψυ-
χωτή/τριας στην κοινότητα της γνώσης. 

Τέλος, βασικό ρόλο διαδραματίζει η στάση του εκπαιδευτικού κατά τον 
σχεδιασμό και υλοποίηση της δράσης, η οποία οφείλει να περιλαμβάνει με-
θόδους που ενθαρρύνουν την αυτονομία των μαθητών. Ο εκπαιδευτικός προ-
σαρμόζει τον ρόλο του από μία πιο δασκαλοκεντρική θέση προς αυτή του 
εμψυχωτή που παρέχει στους/τις μαθητές την υποστήριξη και τις ευκαιρίες 



280 

για να μάθουν, να εκφραστούν, να δημιουργήσουν σύμφωνα με τον δικό τους 
ρυθμό, αποθέματα και ανάγκες (Σμυρναίου & Κουτσίδου, 2014).  

Το Διαδικτυακό Ραδιόφωνο σαν εργαλείο εξ αποστάσεως θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί και εκτός της σχολικής τάξης μέσα από τη διαδικασία της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης, από τους μαθητές για τους μαθητές δίνοντάς τους 
την ευκαιρία να αλληλοεπιδρούν και να αλληλοϋποστηριχθούν. 

Χαρακτηριστικά, ο καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Παναγιώτης Αναστασιάδης, σε 
διημερίδα για το ESR, τον Μάιο 2021, ανέφερε πως «Το μαθητικό διαδι-
κτυακό ραδιόφωνο είναι η πρώτη παιδαγωγική γενιά της παιδαγωγικής διά-
στασης της σχολικής εξΑΕ αλλά και της σχολικής εκπαίδευσης γενικότερα 
για ένα και μόνο λόγο, γιατί δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να σχεδιάσουν, 
να υλοποιήσουν και να δημοσιοποιήσουν τη δουλειά τους σε σημαντικούς 
άλλους, ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα και ζητούμενα για τη σύγ-
χρονη εκπαίδευση». 

 
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΜΑΣ… ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 

Τον Μάιο του 2021 προέκυψε ο απρόσμενος θάνατος της δασκάλας της 
Δ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Σταυρού Ημαθίας. Τα παιδιά ήταν βαθύ-
τατα συγκινημένα και πανικοβλημένα. Η εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής του 
σχολείου είχε παρακολουθήσει την προαναφερθείσα επιμόρφωση για τη δια-
χείριση του πένθους που διεξήγαγε μερικά έτη νωρίτερα το Κέντρο Πρόλη-
ψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της ψυχοκοινωνικής Υγείας ΠΡΟ-
ΣΒΑΣΗ. Με τη βοήθεια των δεξιοτήτων που είχε καλλιεργήσει ως επιμορ-
φούμενη, καθώς και με την ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης και αλληλοκατανό-
ησης που είχε με τα παιδιά, αποφάσισε να τους προσεγγίσει για να παράσχει 
υποστήριξη. Επίσης, ήρθε εκ νέου σε επαφή με την επιστημονικά υπεύθυνη 
του κέντρου Πρόληψης για επικαιροποίηση των γνώσεών της, εποπτεία και 
εμψύχωση κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης. 

Η εκπαιδευτικός είχε καθημερινή επικοινωνία μέσω της πλατφόρμας 
CiscoWebex με τα παιδιά, τα οποία ένοιωθαν την ανάγκη να μιλήσουν για την 
κυρία τους και να εξωτερικεύσουν τα συναισθήματά τους. Συχνά ζητούσαν 
να ακούσουν τα τραγούδια που άκουγαν με την κυρία τους. Το συναισθημα-
τικό δέσιμο που είχαν μαζί της ήταν μεγάλο, καθώς ήταν για δεύτερη χρονιά 
η δασκάλα του τμήματος. Η ιδέα ενός παιδιού να ακουστούν αυτά τα τρα-
γούδια στο European School Radio ήταν το έναυσμα να δημιουργήσουν μια 
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αφιερωματική εκπομπή στη μνήμη της αγαπημένης τους δασκάλας. Να ση-
μειωθεί πως οι μαθητές, είχαν ήδη συμμετάσχει στο παρελθόν σε διαδικτυα-
κές εκπομπές μέσω του μαθητικού ραδιοφώνου European School Radio με 
τη συγκεκριμένη εκπαιδευτικό. 

Έτσι χωρίστηκαν σε ομάδες 2-3 παιδιών και η κάθε μια ανέλαβε αρμοδιό-
τητες όπως παρακάτω: 

1η ομάδα: Έψαξαν στο διαδίκτυο και επέλεξαν τα αγαπημένα τραγούδια 
της δασκάλας τους, τα οποία διαμοιράστηκαν μέσα από το chat της 
CiscoWebex 

2ηομάδα: Ανέλαβαν να κατεβάσουν τα τραγούδια σε μορφή mp3. 
3η ομάδα: Ηχογράφησαν μηνύματα αγάπης, λατρείας και αποχαιρετισμού 
4η ομάδα: Συγκέντρωσε και οργάνωσε όλο το υλικό - τη σειρά παρουσία-

σης. Σε τηλεδιάσκεψη την παρουσίασαν, το ενέκρινε η ολομέλεια της τάξης 
και στη συνέχεια το έστειλαν στην εκπαιδευτικό-συντονιστή, η οποία το επε-
ξεργάστηκε στο audacity.  

Τέλος μια μαθήτρια ανέλαβε να φιλοτεχνήσει την αφίσα (banner) της εκ-
πομπής (βλ. Εικόνα 1.1). 

 

Εικόνα 1.1. Αφίσα εκπομπής 
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Η διαδικασία παραγωγής της εκπομπής, με την αρωγή της επιμορφούμε-
νης εκπαιδευτικού-εμψυχώτριας, υλοποιήθηκε σε ένα ιδιαίτερα συγκινη-
σιακό κλίμα. Η εκπομπή μεταδόθηκε το Σάββατο 19 Ιουνίου 2021 στην πλατ-
φόρμα του European School Radio (βλ. Εικόνα 1.2).  

 

Εικόνα 1.2. «Η ανάρτηση της εκπομπής στο European School Radio» 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Η συμμετοχή της εκπαιδευτικού σε σεμινάριο του ΚΠ Πρόσβαση με θέμα 

την απώλεια την κατέστησε ικανή να εξοικειωθεί με το θέμα, να αποκτήσει 
την κατάλληλη τεχνογνωσία, ώστε να το προσεγγίσει, να προσφέρει ψυχολο-
γική στήριξη και βοήθεια στους μαθητές της μέσα από κατάλληλες βιωματι-
κές μεθόδους. Επίσης, σ’ αυτό συνέβαλε η επικοινωνία και συνεργασία που 
αναπτύχθηκε ανάμεσα στην εκπαιδευτικό και την επιστημονικά υπεύθυνη 
του ΚΠ μετά το γεγονός της απώλειας για την καλύτερη αντιμετώπισή του.  

Το Διαδικτυακό Ραδιόφωνο αξιοποιήθηκε ως ένα πλαίσιο ελεύθερης και 
δημιουργικής έκφρασης για την υποστήριξη των μαθητών και των μαθητριών 
που βρέθηκαν αντιμέτωποι με μία συγκλονιστική εμπειρία απώλειας, αυτή 
του θανάτου της δασκάλας της τάξης τους. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να 
ενδυναμωθούν, καθώς τα ίδια επεξεργάστηκαν και αντιμετώπισαν αυτό που 
τους συνέβη ενεργητικά, επιλέγοντας το πώς θα το εκφράσουν, πώς θα το 
μοιραστούν με την κοινότητα και εντέλει πώς θα το νοηματοδοτήσουν με την 
υποστήριξη και τη συνοδεία ενός προσώπου που εμπιστεύονται. Άλλωστε ως 
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εργαλείο εξ αποστάσεως είναι εύκολο στη χρήση και δεν απαιτεί ιδιαίτερες 
δεξιότητες. 

Η αποδοχή της εκπομπής από τους γονείς και την τοπική κοινωνία ήταν 
ιδιαίτερα συγκινητική. Οι έντονα συναισθηματικά φορτισμένοι μαθητές, που 
μέχρι τότε δεν είχαν εκφραστεί φωναχτά, κατάφεραν να εξωτερικεύσουν τη 
βαθιά θλίψη τους και με τον τρόπο αυτό να αποφορτιστούν.  
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ΜΕΣΩ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ρατκίδου Φωτεινή1, Τόζιου Σουλτάνα2 
1 Νηπιαγωγός, Νηπιαγωγείο Άνω Μητρουσίου Σερρών 

fratkidou@gmail.com 
2 Νηπιαγωγός, 12οΝηπιαγωγείο Καλαμαριάς 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Είναι γεγονός ότι εδώ και αρκετά χρόνια λειτουργούν οι Σχολές Γονέων, οι ο-

ποίες αποσκοπούνστην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη, την κοινωνικοποίηση και 
τη σχολική πρόοδο των παιδιών. Οι υπάρχουσες υγειονομικές συνθήκες λόγωτου 
Covid 19, δεν επιτρέπουν πια τη δια ζώσης λειτουργία τους. Η παρούσα εργασία 
αφορά μια πρόταση δημιουργίας και λειτουργίας ψηφιακού βιωματικού εργαστη-
ρίου στα πλαίσια της Σχολής Γονέων της σχολικής μας μονάδας, μέσω της ψηφιακής 
πλατφόρμας ciscowebex, η οποία έχει διατεθεί από το Υπουργείο Παιδείας για την 
παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. H ανάγκη διαφύλαξης των προσω-
πικών δεδομένων των παιδιών και της οικογένειας στο διαδίκτυο είναι ένα θέμα που 
μας προβλημάτισε, καθώς οι γονείς παρουσιάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
πληροφορίες από τη ζωή των οικογενειών τους χωρίς να γνωρίζουν την επικινδυνό-
τητα των ενεργειών τους. Θεωρήσαμε σκόπιμο να ενημερώσουμε τους γονείς του 
σχολείου μας, σχετικά με τους κινδύνους που ελλοχεύουν με αυτή τους τη δραστη-
ριότητα. Ο βασικότερος στόχος μας είναι να μάθουν οι γονείς πώς μπορούν να προ-
στατέψουν τα παιδιά τους από την επικινδυνότητα του διαδικτύου. 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σχολές Γονέων, προσωπικά δεδομένα, ciscowebex, σχολική 
μονάδα. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στόχος ενός αποτελεσματικού σχολείου είναι να εξασφαλίσει στους μα-

θητές τη δυνατότητα να αποδώσουν τα μέγιστα, ενώ οφείλει να τους στηρίζει 
σε κρίσιμες και μεταβατικές περιόδους, σαν αυτή που διανύουμε. Αυτό επι-
τυγχάνεται όταν διασφαλίζεται η αποτελεσματική συνεργασία εκπαιδευτι-
κών, μαθητών και γονέων. Σκοπός αυτής της συνεργασίας είναι ο συντονι-
σμός των δραστηριοτήτων της με στόχο την επίτευξη του έργου της, με επί-
κεντρο την πρόοδο του μαθητή. Για το λόγο αυτό, έχουν δημιουργηθεί σε 
διάφορα σχολεία Σχολές Γονέων, οι οποίες απευθύνονται σε γονείς παιδιών 
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όλων των ηλικιών και παρέχουν γνώσεις, ανταλλαγή εμπειριών και ευκαιρίες 
για προβληματισμό(https://www.inedivim.gr).Τα κίνητρα που ωθούν τους 
γονείς να συμμετέχουν σε σχολές γονέων που λαμβάνουν χώρα σε σχολικά 
πλαίσια, είναι η διάθεσή τους να εμπλακούν στη σχολική πραγματικότητα, 
το ενδιαφέρον τους για την πρόοδο και τη συμπεριφορά του παιδιού, ο ε-
μπλουτισμός γνώσεων και στάσεων, η άσκηση γονεϊκών δεξιοτήτων, η επι-
θυμία τους να γνωρίσουν άλλους γονείς (Παππά, 2006). 

Μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές που έχει υποστεί η καθημερινότητα των 
μαθητών λόγω της εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού Covid 19 τους τελευταί-
ους δώδεκα μήνες, είναι η εισαγωγή της τηλεκπαίδευσης. Οι σχολικές μονά-
δες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποχρεούνται να πα-
ρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση στους μαθητές που δεν δύνα-
νται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία τα μαθήματα. Από την Ά-
νοιξη του 2020 το ΥΠΑΙΘ έθεσε στη διάθεση διδασκόντων και μαθη-
τών/τριών την υπηρεσία σύγχρονης τηλεκπαίδευσης με τη χρήση του Πανελ-
λήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) και της ψηφιακής πλατφόρμας Webex 
Meetings της εταιρείας CiscoHellas A.E. (ΦΕΚ 3882/ 12-09-2020). 

Όμως η προσαρμογή στη νέα, έστω προσωρινή, πραγματικότητα δεν ήταν 
δίχως τις δυσκολίες της, τόσο ψυχολογικές όσο και τεχνικές. Η εξ’ αποστά-
σεως διδασκαλία δημιουργεί ποικίλους προβληματισμούς στο πεδίο των προ-
σωπικών δεδομένων για ευνόητους λόγους: έχουμε άραγε αναρωτηθεί συν-
δεόμενοι καθημερινά στην ψηφιακή τάξη, όπου μοιραζόμαστε τη φωνή μας, 
την εικόνα μας, τον προσωπικό μας χώρο, πού και πώς μπορούν αυτά τα δε-
δομένα να αποθηκευτούν και να υποστούν επεξεργασία χωρίς την συγκεκρι-
μένη γνώση μας; Είναι άραγε συμβατή η σύγχρονη τηλεκπαίδευση με το συ-
νταγματικώς κατοχυρωμένο δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών μας 
δεδομένων; Όταν αυτή είναι σύγχρονη, η επικοινωνία δασκάλων-μαθητών 
γίνεται σε πραγματικό χρόνο, είναι αυτονόητο ότι αναγκάζει τον μαθητή να 
μοιραστεί δεδομένα. Είναι όμως πιθανό να υποστούν επεξεργασία και από 
οποιονδήποτε άλλον στην περίπτωση που το μάθημα καταγράφεται και απο-
θηκεύεται. Όλα τα παραπάνω εμπίπτουν στην έννοια της επεξεργασίας δεδο-
μένων του Κανονισμού 2016/679 ή όπως είναι γνωστός Γενικός Κανονισμός 
για την Προστασία Δεδομένων, ΓΚΠΔ (General Data Protection Regulation 
GDPR). Ο Κανονισμός ψηφίστηκε στις 27 Απριλίου 2016 από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ από το 2018. Σύμφωνα 
με τον κανονισμό οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να προ-
στατευθεί, εφόσον υποστεί τέτοια επεξεργασία παράνομα. Στη χώρα μας ο 
νόμος 4624/2019 αφορά την αντικατάσταση του νομοθετικού πλαισίου της 
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Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τη λήψη μέτρων 
εφαρμογής του παραπάνω Κανονισμού και την ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορά την προστασία των φυ-
σικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρα-
κτήρα. 

Μέσα στα πλαίσια αυτά, απαγορεύεται η βιντεοσκόπηση, η ηχογράφηση 
ή με οποιοδήποτε τρόπο ανάρτηση των συνεδριών τηλεκπαίδευσης εκ μέρους 
των συμμετεχόντων σε αυτές, σε δικτυακές υπηρεσίες παρόχων ή σε μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, όπου δεν είναι βέβαιο ότι εφαρμόζεται ο Ευρωπαϊκός 
Κανονισμός. Οδηγίες για τη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία δίνονται 
από την εφαρμογή Webex,(https://webex.sch.gr/) την επίσημη πλατφόρμα 
του ΥΠΑΙΘ για τη σύγχρονη τηλεκπαίδευση. 

Καθώς οι συνεδριάσεις συλλόγων διδασκόντων, διοικητικών συμβουλίων 
και όλων των οργάνων λαμβάνουν χώρα μέσω τηλεδιασκέψεων, θεωρήσαμε 
σκόπιμο να λειτουργήσουμε μια ψηφιακή σχολή γονέων σε επίπεδο σχολικής 
μονάδας, με τη χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας webex. Η βοήθεια και η 
υποστήριξη που παρέχουν οι γονείς προς τα παιδιά τους, κυρίως μικρών ηλι-
κιών, σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας cisco webex κατά το διάστημα 
της τηλεκπαίδευσης, έχει ως αποτέλεσμα την εξοικείωσή τους με αυτήν και 
την απόκτηση κάποιας εμπειρίας. Επομένως η χρήση της θα καταστεί ιδιαί-
τερα εύκολη για τους εμπλεκόμενους. 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ. 

H ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι ένα θέμα που προβληματίζει τη σύγχρονη 
Ελληνική κοινωνία. Το ψηφιακό αποτύπωμα συνοδεύει το άτομο σε όλη τη 
διάρκεια της ζωής του από τη στιγμή που το πρώτο δεδομένο έχει εμφανιστεί 
στο διαδίκτυο. Οι γονείς μέσω των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης π.χ. 
Facebook, Instagram κτλ. παρουσιάζουν πληροφορίες από τη ζωή των οικο-
γενειών και των παιδιών τους, έχοντας άγνοια κινδύνου. Έχει καταγραφεί ότι 
το 73% των παιδιών κάτω από 2 ετών έχουν κάποιο είδος ψηφιακού αποτυ-
πώματος, το 37% των νεογέννητων έχουν διαδικτυακή ζωή από την ημέρα 
που γεννιούνται, το 7% των παιδιών κάτω των 12 ετών έχουν email και 5% 
έχουν προφίλ σε κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Τέλος το 70% των μα-
μάδων είπαν ότι η δυνατότητα του να μοιράζονται στιγμές με την οικογένεια 
και φίλους ήταν το αρχικό τους κίνητρο στην ανάρτηση φωτογραφιών στα 
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κοινωνικά δίκτυα. Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με τις τρέχουσες συνθή-
κες που δεν επιτρέπουν τη δια ζώσης λειτουργία των Σχολών Γονέων, μας 
οδηγούν στην απόφαση να δημιουργήσουμε ένα βιωματικό εργαστήρι για 
τους γονείς των μαθητών μας, σχετικά με τους κινδύνους που ελλοχεύουν με 
την ενασχόλησή τους στο διαδίκτυο. Θα χρησιμοποιήσουμε την εκπαιδευ-
τική πλατφόρμα του υπουργείου CiscoWebex, η οποία μας δίνει τη δυνατό-
τητα δημιουργίας ομάδων και διαμοιρασμό εκπαιδευτικού και ψηφιακού υ-
λικού.  

Τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε είναι τα εξής: 
1. Το ψηφιακό αποτύπωμα που ακολουθεί τους ανθρώπους και είναι προ-

σβάσιμο από οποιονδήποτε ανεξαρτήτως κινήτρων.
2. Η φιλοσοφία που αποκτούν τα παιδιά να κοινοποιούν κάθε βήμα της ζωής

τους.
3. Γονικός έλεγχος.
4.  
Χρονική διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες 

Θεωρητικό μοντέλο: Ο ρόλος του εκπαιδευτή και συντονιστή μιας σχο-
λής γονέων είναι πολυδιάστατος και πρέπει να εμψυχώνει, να διδάσκει, να 
ερευνά, να διαθέτει την ικανότητα να δημιουργεί ευκαιρίες μάθησης και να 
μπορεί να αναδείξει τη δημιουργική έκφραση των εκπαιδευομένων (Σίσκου, 
2006). Στοιχεία και πτυχές της πρακτικής που ακολουθεί είναι δυνατόν, ανά-
λογα με το μαθησιακό αντικείμενο και τις συνθήκες μάθησης, να βρίσκονται 
πιο κοντά σε διάφορες θεωρίες μάθησης ενηλίκων. 

Ωστόσο κυρίαρχη πρακτική θεωρείται αυτή που βρίσκεται πιο κοντά στα 
προστάγματα των ανθρωπιστικών επιστημών. Τα τελευταία χρόνια οι διάφο-
ρες θεωρίες συγκλίνουν σε ότι αφορά την επισήμανση τριών βασικών στοι-
χείων του τρόπου με τον οποίο συντελείται η μάθηση (Rogers A., 1999):   
 Το μοντέλο μάθησης “μεταφορά γνώσης” δεν είναι αποτελεσματικό και

προτείνεται οι εκπαιδευόμενοι να συμμετέχουν ενεργά στην πορεία της
μάθησης.

 Η εμπειρία και οι προϋπάρχουσες γνώσεις αποτελούν τη βάση κάθε μάθη-
σης.

 Οι ενήλικες έχουν κάποια χαρακτηριστικά που τους διαφοροποιούν από
τους μαθητές της τυπικής εκπαίδευσης και μαθαίνουν με συγκεκριμένους
τρόπους, ανάλογα με την προσωπικότητά του και τις ικανότητές τους.
Όλα τα παραπάνω μας οδηγούν στο να αναπτύξουμε τις συγκεκριμένες

στρατηγικές μάθησης. 
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Διδακτική μέθοδος: Επεξεργασίας εννοιών - Ομαδοσυνεργατική-Σύγ-
χρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 
 
Στόχοι: 

Οι γονείς επιδιώκεται: 
Σε επίπεδο γνώσεων: 

 να αντιληφθούν τη σημασία του ψηφιακού αποτυπώματος και να αναγνω-
ρίσουν τους κινδύνους 

 να κατανοήσουν τους κινδύνους που κρύβουν τα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης 

 να γνωρίζουν τρόπους γονικού ελέγχου των υπολογιστών και κινητών τη-
λεφώνων των παιδιών τους 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων: 
 να αποκτήσουν δεξιότητες διερεύνησης και ανακάλυψης πηγών και πλη-

ροφοριών στο Διαδίκτυο 
 να τις αξιοποιούν κατά περίπτωση 
 να εξοικειωθούν με την εκπαιδευτική πλατφόρμα webex 
 να αποκτήσουν δεξιότητες συνεργασίας 
Σε επίπεδο στάσεων: 
 να συμπεριφέρονται υπεύθυνα απέναντι στα παιδιά τους σε θέματα ασφα-

λούς χρήσης του διαδικτύου 
 να αναπτύξουν κριτική ματιά απέναντι στην πλοήγηση στο διαδίκτυο και 

στη χρήση των κοινωνικών δικτύων 
 να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα επιβολής κανόνων και εφαρμο-

γής τους 
 να αναπτύξουν την ενσυναίσθησή τους. 
 
Εκπαιδευτικά μέσα: 
 εκπαιδευτική πλατφόρμα webex: Η webex έχει ένα απλό περιβάλλον 

εργασίας, όπου οι χρήστες μπορούν να μοιράζονται υλικό, έγγραφα ή ο-
ποιαδήποτε εφαρμογή στον υπολογιστή τους. Υπάρχει η δυνατότητα αλ-
λαγής των παρουσιαστών, μπορεί κανείς να δημιουργήσει λευκούς πίνα-
κες και να περάσει τον έλεγχο του πληκτρολογίου και του ποντικιού σε 
άλλους. Επίσης δίνει τη δυνατότητα στον καθηγητή να ανεβάσει μία πα-
ρουσίαση του μαθήματος, επάνω στην οποία οι μαθητές μπορούν με τα 
διαδικτυακά στυλό τους να γράψουν, να κυκλώσουν, κ.ά. Επίσης μπορεί 
να ανεβάσει ηχητικά αρχεία και βίντεο υψηλής ποιότητας. Η ασφάλεια σε 
ένα online μάθημα σε παιδιά προσφέρεται από τις ρυθμίσεις της και τις 
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δυνατότητες ελέγχου της τάξης. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να εφαρμόσει co-
browsing, να διαμοιραστεί αρχεία, να αφαιρέσει άτομα από το meeting, 
αλλά και να κλειδώσει την τάξη του. 

 φύλλα παρουσιάσεων (powerpoint): Σε συνδυασμό με την προβολή και
τον διαμοιρασμό τους μέσω webex, δίνεται έμφαση στην εισήγηση, κινη-
τοποιείται το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων ώστε να συμμετέχουν στην
εκπαιδευτική τεχνική των ερωτήσεων-απαντήσεων. Παράλληλα αποσα-
φηνίζονται θεωρίες κι έννοιες, καταγράφονται και παρουσιάζονται οι προ-
τάσεις των ομάδων. Τέλος γίνεται σύνθεση των απόψεών τους σε μια ή
δυο τελικές διαφάνειες.

 πίνακας (whiteboard): Είναι ένα μέσο έκφρασης για την καταγραφή των
απόψεών τους και των δραστηριοτήτων τους.

 ερωτηματολόγια (googleforms): Είναι το πλέον κατάλληλο μέσο για την
ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών και των προϋπαρχουσών γνώσεων, δε-
ξιοτήτων και στάσεων, καθώς και της αξιολόγησης της ενότητας και του
εκπαιδευτικού έργου. Τέλος αποτελεί εργαλείο για την αυτοαξιολόγηση
του επιμορφωτή.

 πολυμέσα (βίντεο- διαδραστικά παιχνίδια): Με τη χρήση τους αποδίδε-
ται πολύ παραστατικά η πραγματικότητα. Ενεργοποιεί τους εκπαιδευόμε-
νους επιτυγχάνοντας συνδυασμό οπτικού και ακουστικού επηρεασμού για
αύξηση του βαθμού κατανόησης μηνυμάτων.

Εκπαιδευτικές τεχνικές: 
 Εισήγηση: Με τη συγκεκριμένη τεχνική εξηγούνται οι στόχοι του εργα-

στηρίου, παρουσιάζονται τα κύρια σημεία και οι βασικές έννοιες με τις
οποίες θα ασχοληθούμε, διατυπώνονται συμπεράσματα και στο τέλος γί-
νεται μια συνθετική ανακεφαλαίωση της νέας γνώσης.

 Ανοιχτή συζήτηση - Ερωτήσεις -απαντήσεις: Η συγκεκριμένη τεχνική
σκοπό έχει να ενεργοποιηθεί η συμμετοχή των εκπαιδευομένων μέσα από
το διάλογο εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενου και ανάμεσα στους εκπαιδευόμε-
νους, να διερευνηθούν οι προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες, να δο-
θούν οι απαραίτητες διευκρινήσεις πάνω στο θέμα και να επιλυθούν τυχόν
απορίες. Επίσης για να γίνει η επεξεργασία των λύσεων του ζητήματος και
για να διαπιστωθούν οι γνώσεις που απέκτησαν.

 Καταιγισμός ιδεών: Οι εκπαιδευόμενοι παροτρύνονται να εκφραστούν
ελεύθερα και αυθόρμητα, να ενεργοποιηθούν και να συμβάλουν δημιουρ-
γικά και με φαντασία κάνοντας προτάσεις για τον γονικό έλεγχο.
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 Άσκηση: Στόχο έχει να οδηγήσει τους εκπαιδευόμενους στην ανάλυση
της νεοαποκτηθείσας γνώσης και στη διασύνδεση με τη θεωρία, μετά την
προβολή του βίντεο του Alessandro Acquisti.

 Μελέτη περίπτωσης: Ένα υποθετικό παράδειγμα, ένα διαδικτυακό παι-
χνίδι περιπέτειας, το «Γίνε ο ήρωας του Διαδικτύου» που αντανακλά μια
ευρύτερη κατάσταση παρουσιάζεται με σκοπό να αναλυθεί σε βάθος, ώ-
στε οι γονείς να οδηγηθούν στο να λάβουν αποφάσεις και να προτείνουν
συγκεκριμένες ενέργειες για να επιλυθεί ένα παρόμοιο πρόβλημα του
πραγματικού κόσμου.

 Προσομοίωση: Οι γονείς συμμετέχουν νοητά στην αναπαράσταση μια
κατάστασης που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και καλούνται να
κατανοήσουν, μέσω της ενσυναίσθησης, τους λόγους για τους οποίους τα
παιδιά τους έχουν την ανάγκη να δημοσιοποιούν και την παραμικρή τους
ενέργεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 Ομάδες εργασίας: Η εργασία σε ομάδες έχει στόχο να παροτρύνει τους
συμμετέχοντες να εργαστούν ομαδικά επιτυγχάνοντας με την συνεργασία
καλύτερα αποτελέσματα. Με τον τρόπο αυτό θα εκτιμήσουν τα αποτελέ-
σματα του ομαδικού πνεύματος.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
Εισαγωγικά τονίζεται και δηλώνουν υπεύθυνα οι συμμετέχοντες ότι έλα-

βαν γνώση για τον νόμο περί της προστασίας των προσωπικών δεδομένων 
και ότι απαγορεύεται η καταγραφή εικόνας / ήχου άλλου προσώπου κατά τη 
διάρκεια των διαδικτυακών μαθημάτων, καθώς είναι παράνομη και επισύρει 
αστικές, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.  

Πριν την έναρξη του εργαστηρίου είναι απαραίτητο να διαμοιραστεί στους 
συμμετέχοντες γονείς online ερωτηματολόγιο σχετικά με τις γνώσεις τους 
στην χρήση υπολογιστών, του Webex, τη στάση τους (γνώση, συναίσθημα, 
συμπεριφορά) απέναντι στη δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων στο 
διαδίκτυο και τις επιμορφωτικές τους ανάγκες. Το ερωτηματολόγιο θα αφορά 
τη συλλογή δεδομένων που θα αξιοποιηθούν στο εργαστήριο πριν την πραγ-
ματοποίηση του, προκειμένου να προσαρμοστεί ανάλογα το περιεχόμενο και 
ο ρυθμός διδασκαλίας. 

Πρώτη ενότητα: (1η διδακτική ώρα) Το ψηφιακό αποτύπωμα 
α) Παρουσίαση, μέσω εισήγησης, στην ολομέλεια βασικών εννοιών και 

σπουδαιότητας της ημερίδας (στο εικονικό δωμάτιο Webex). 
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β) Οι γονείς παρακολουθούν το βίντεο του Alessandro Acquisti «What 
will a future without secrets look like?», με διαμοιρασμό οθόνης του εικονι-
κού δωματίου webex για να προβληματιστούν, να κινητοποιηθούν και να 
ευαισθητοποιηθούν για το θέμα.  

γ) Ακολουθεί συζήτηση σε μικρές ομάδες εργασίας στα δωμάτια της πλατ-
φόρμας με θέματα: 

1. Η διαχείριση ανάρτησης προσωπικών οικογενειακών δεδομένων ή πλη-
ροφοριών στο διαδίκτυο. 

2. Οι κίνδυνοι αυτής της συμπεριφοράς (άσκηση).
δ) Παρουσίαση των συμπερασμάτων τους στην ολομέλεια  και συζήτηση, 

τα αποτελέσματα καταγράφονται στον whiteboard. 
Οδηγίες για την προστασία προσωπικών δεδομένων και συμμόρφωση με 

τη σχετική νομοθεσία δίνονται από την εφαρμογή Webex, (https://webex. 
sch.gr/) η επίσημη, δωρεάν παρεχόμενη πλατφόρμα του ΥΠΑΙΘ για τη σύγ-
χρονη τηλεκπαίδευση. 

Δεύτερη ενότητα: (2η διδακτική ώρα). Γιατί τα παιδιά έχουν την ανάγκη 
να κοινοποιούν κάθε βήμα της ζωής τους; 

α) Συζήτηση στο εικονικό δωμάτιο της Webex στην ολομέλεια μεταξύ των 
συμμετεχόντων, οι οποίοι καταθέτουν τις προσωπικές τους απόψεις (με τη 
χρήση της τεχνικής της προσομοίωσης). 

β) Άσκηση: Χωρίζονται σε τυχαίες ομάδες εργασίας στα δωμάτια του 
Webex και διερευνούν το θέμα αναζητώντας πληροφορίες στο διαδίκτυο, ό-
πως π.χ. https://www.naftemporiki.gr/story/1623239/megalonontas-paidia-
stin-epoxi-ton-social-media 

γ) Παρουσιάζουν στην ολομέλεια, μέσω διαμοιρασμού αρχείου (Word) 
στη webex όπου έχουν καταγράψει τις απόψεις τους, συζητούν και καταλή-
γουν σε συμπεράσματα. 

Τρίτη ενότητα: (3η διδακτική ώρα) Γονικός έλεγχος 
α) Για ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος παίζουν το παιχνίδι «Γίνε ο ή-

ρωας του Διαδικτύου» στέλνοντας στο συνεργατικό εργαλείο chat το σχετικό 
link: https://beinternetawesome.withgoogle.com/el_gr/interland, ένα διαδι-
κτυακό παιχνίδι περιπέτειας που κάνει την εκμάθηση της ψηφιακής ασφά-
λειας και ψηφιακής ιθαγένειας διαδραστική και διασκεδαστική (μελέτη περί-
πτωσης).  

β) Μέσω καταιγισμού ιδεών προτείνουν τρόπους ελέγχου των παιδιών 
τους με σκοπό την προστασία τους στα social media.  
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γ) Χωρίζονται σε ομάδες στα δωμάτια του Webex, επισκέπτονται τις σε-
λίδες https://saferinternet4kids.gr/2017/01/ και https://saferinternet4kids.gr/ 
nea/parentalcontrols-2/ ενημερώνονται, συνεργάζονται και συζητούν τους 
τρόπους με τους οποίους μπορούν να ελέγχουν τις δραστηριότητες των παι-
διών τους στο διαδίκτυο και να τα προστατεύουν.  

δ) Ο εκπρόσωπος κάθε ομάδας παρουσιάζει προφορικά στην ολομέλεια
τις προτάσεις τους τις οποίες ο εκπαιδευτής καταγράφει σε ένα διαμοιρα-
σμένο κενό αρχείο είτε ppt ή Word. Στη συνέχεια ακολουθεί συζήτηση, κατά 
τη διάρκεια της οποίας χρησιμοποιούνται τα τα Reactions,τo Chat και το χε-
ράκι, ώστε να τηρηθούν οι κανόνες ως προς την ισότιμη και δίκαιη συμμε-
τοχή όλων των εμπλεκομένων και παράλληλα, να διεξαχθεί με επιτυχία ο 
διάλογος. 
1. Συμπεράσματα και προτάσεις μπορεί να είναι οι εξής:
2. Κλείδωμα Youtube
3. Ρυθμίσεις ασφαλούς πλοήγησης
4. Χρήση φυλλομετρητή για ασφαλή πλοήγηση των παιδιών .
5. Παρουσίαση των ιστοσελίδων S@ferinternet.gr καιhttps://www.safer-

internet.gr.
6. Παρουσίαση προτάσεων και εφαρμογών γονικού ελέγχου.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του εργαστηρίου θα γίνει με το δεύ-

τερο online ερωτηματολόγιο, το οποίο θα σταλεί μετά τη λήξη του και θα 
αποσκοπεί στη διερεύνηση της τροποποίησης της στάσης των γονέων απένα-
ντι στα θέματα της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων. Εκτός από τα 
επιμορφωτικά αποτελέσματα, θα αξιολογηθεί ο σχεδιασμός του προγράμμα-
τος, οι εκπαιδευτικές τεχνικές και μέσα που χρησιμοποιήθηκαν, οι σχέσεις 
μας με τους συμμετέχοντες με στόχο την ποιοτική του βελτίωση. Όλα αυτά 
θα γίνουν με την εφαρμογή του μοντέλου αξιολόγησης προγραμμάτων e- 
learning του Badrull Khan CAPEODL (Comprehensive Approach to 
Program Evaluation in Open and Distributed Learning).Review of People, 
Process and Product of E Learning from the Perspectives Program Evaluation 
Framework 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Θεωρούμε ότι οι γονείς χρειάζονται γνώσεις και δεξιότητες, συνεχή ενη-

μέρωση, διαρκή προβληματισμό, επαγρύπνηση και αφύπνιση, η οποία θα 
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τους οδηγήσει στην αυτογνωσία, στην αυτό-αποδοχή και αποδοχή των άλ-
λων, και κυρίως των παιδιών τους, «κενό» που καλύπτουν οι σχολές γονέων 
(Παππά, 2006). Οι γονείς ανταποκρίνονται θετικά στη δημιουργία ψηφιακής 
σχολής γονέων. Θεωρούν την ύπαρξη ψηφιακής πλατφόρμας πρωτοποριακή 
και ικανή να προκαλέσει το ενδιαφέρον τους, καθώς λύνει το πρόβλημα της 
έλλειψης χρόνου, και ενώ είναι ανήσυχοι και προβληματισμένοι (Ποντίκη, 
2017), μετά την επιμόρφωση σχετικά με τον τρόπο και τις τεχνικές για τη 
διασφάλιση των προσωπικών τους δεδομένων (ν. 4624/2019) φαίνονται πιο 
ήρεμοι και σίγουροι. 

Οι γονείς αποκτούν γνώσεις, κατανοούν και αναγνωρίζουν πλέον τους κιν-
δύνους που κρύβονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συνειδητοποιούν τη 
σημαντικότητα του ψηφιακού αποτυπώματος και μαθαίνουν τρόπους γονι-
κού ελέγχου. Λειτουργούν συνεργατικά μέσα από την πλατφόρμα webex, κα-
τακτούν δεξιότητες σωστής χρήσης του διαδικτύου ως προς τη διερεύνηση 
αξιόπιστων πηγών, τις οποίες χρησιμοποιούν επωφελώς για την προστασία 
των παιδιών τους. Αλλάζει η κριτική τους θεώρηση για την ασφάλεια στο 
διαδίκτυο και υιοθετούν μια πιο υπεύθυνη στάση απέναντι στα παιδιά τους. 
Γίνονται επιφυλακτικοί ως προς τα κοινωνικά δίκτυα, κάνουν διασταύρωση 
πληροφοριών και αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα τήρησης κανόνων από 
τους ίδιους και τα παιδιά τους θέτοντας παράλληλα κάποια αναγκαία όρια. 
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